
Milí sousedé,
náš zpravodaj slaví naro-
zeniny. Za svou existenci 
několikrát změnil svoji 
tvář, lišila se pravidelnost 
jeho vydávání a  v  určité 
době se i  odmlčel. Před 
několika lety, kdy se vět-

šina informací začala přesouvat do elek-
tronické podoby, jsme se rozhodovali, zda 
v jeho vydávání pokračovat, ale ukázalo se, 
že tištěné magazíny mají v  našich domo-
vech stále své místo.

I  tentokrát se však potvrdilo, že není nic 
staršího než včerejší noviny. Než jsme číslo 
stačili připravit do tisku, situace v naší zemi 
se opět (několikrát) změnila, a tak vás, čte-
náře, musíme upozornit na fakt, že některé 
zde uváděné informace nemusí být zcela 
přesné. Ono se skutečně velmi těžko plánu-
je, když naše „na všechno připravená vláda“ 
z neznámých důvodů nepřipraví žádné jas-
né postupy a vydává povely podle toho, co 
je zrovna populární, primátor zavírá školy, 
ačkoli to není v jeho kompetenci, a ministr 
vnitra mluví o  rušení hromadných akcí  – 
jen nevíme, jestli je to jeho osobní pocit, 
názor předsedy (neobnoveného) krizového 
štábu nebo stanovisko vlády…

Aktuální informace v  příštích týdnech 
a měsících proto pro vás opět budeme při-
pravovat zejména na webových stránkách 
městské části www.satalice.cz. Jejich obsah 
i  design zaujal porotu soutěže Zlatý erb, 
která hodnotí webové stránky a elektronic-
ké služby měst a obcí, natolik, že je ocenila 
titulem Skokan roku 2020 (viz str. 3).

Pro příznivce sociálních sítí je tu náš Fa-
cebook, kde si občas dovolíme zveřejnit 
i nějaká lehčí témata, jako je třeba nalezené 
kotě, rychlý přelet stíhaček nad Satalice-
mi, odkazy na zajímavé akce v sousedních 
městských částech a  obcích, zkrátka něco 
pro potěšení i v této zvláštní době.

Pevné zdraví i nervy všem přeje

Milada Voborská

P.  S. V  pondělí 21.  9. rezignoval na svou 
funkci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

číslo 24/ září 2020 www.satalice.cz

SLOVO STAROSTKY 60 let Satalického zpravodaje

28. 9. OD 18 HOD.
THE BEATLES REVIVAL BROUCI BAND
v areálu KC – těšme se na oblíbené hity 60. let 

k poslechu i tanci. Děti se zabaví při výrobě 
balonků nebo na skákacím hradu. Občer-
stvení zajistí dobrovolní hasiči a Vinotéka 

Satalice. Akce proběhne pouze ve venkovních 
prostorách.

16. 10. DIVADLO V SOKOLOVNĚ
Po dvou vynuceně zrušených vystoupeních 
se v sokolovně snad bude moci představit 

oblíbený divadelní spolek Tyl z Bakova nad Ji-
zerou, a to v představení pátek Dva v jednom. 

Doufáme, že to tentokrát vyjde :)

7. 11. DĚTSKÝ KARNEVAL
V SOKOLOVNĚ

Masky, hudba, soutěže, prostě odpoledne plné 
zábavy bude děti čekat v sobotu 7. 11.

v sokolovně na dětském karnevalu. Následovat 
(možná) bude hasičský bál v režii

dobrovolných hasičů Satalice.
Bude upřesněno dle situace.

14. 11. MARTINSKÝ PRŮVOD
S PŘEKVAPENÍM

Tentokrát pár dní po svátku svatého Martina 
se sejdeme v komunitním centru. Lampionky 

či jiná světýlka s sebou!

27. A 28. 11. ADVENTNÍ VÍKEND
Předvánoční čas v Satalicích již tradičně 

zahajujeme první adventní víkend. Nejinak 
tomu bude i letos, těšíme se na vás na koncertě 
v sokolovně i na rozsvícení stromečku v areálu 

komunitního centra.

www.satalice.cz a www.kcsatalice.cz
a Facebook MČ i KC

POZVÁNKY NA AKCE
Pozor, milí návštěvníci, vše může být změněno dle aktuální situace!

V letošním roce uplynulo 60 let od vydání 
prvního čísla Satalického zpravodaje. Prv-
ní číslo, které vyšlo v únoru 1960, bohužel 
v archivu MČ není. Původně bylo zamýšle-
no vydávat 12 čísel ročně, ale nakonec byla 
v prvním roce vytištěna jen 4 čísla. Tehdejší 
redakční rada byla složena z  učitelů školy 
a vedoucím redaktorem byl pan Ervín Ko-
tala.
Zpravodaj vycházel po celá 60. léta, kolem 
roku 1968 vycházet přestal a znovu obno-
ven byl až v 80. letech. Od té doby s různě 

dlouhými přestávkami i  frekvencí vychází 
dodnes. Od roku 2010 jej ve svých schrán-
kách najdete pravidelně, minimálně 4x do 
roka.
V současné době je to pěkný barevný časo-
pis, který přináší pro občany zajímavé in-
formace ze života naší MČ. A tak popřejme 
všem, kteří se starají o  to, aby se Satalický 
zpravodaj dostal k našim občanům i v době 
internetové v  tištěné podobě, ať se jim to 
daří, tak jako doposud.

Libor Vrabec, kronikář

ZRU
ŠEN

O

Satalický zpravodaj
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Rekonstrukce multifunkčního
domu č. p. 59
Stavba vytvořila novou střešní konstruk-
ci a  vrstvy pro položení střešní krytiny. 
Zhotovitel pokračuje v úpravách vnitřních 
prostor podle projektu.

Stavba hasičské zbrojnice
Projekt pokračuje dle harmonogramu, 
zbrojnice už vyrostla do patra.

Školská zařízení v provozu dle manuálu 
MŠMT
Mateřská i  základní škola otevřely své 
prostory pro děti v souladu se zvýšenými 
hygienickými opatřeními podle manuá-
lu MŠMT. V  provozu budou pokračovat 
podle dalšího vývoje koronavirové infekce. 
Sledujte prosím stále webové stránky zaří-
zení, kde vedení škol pravidelně informuje 
o případných opatřeních.

Senátní volby v termínech
2.−3. 10. a 9.−10. 10.
Volby do Senátu České republiky pro-
běhnou jako obvykle v prostorách jídelny 
Základní školy v  uvedených termínech. 
Volební lístky budou distribuovány do 
poštovních schránek.
Pro účast ve volbách je povinné použití 
roušky.

Změna otvíracích hodin České pošty
Z rozhodnutí vedení společnosti došlo od 
1.  září k  úpravě otvíracích hodin na po-
bočkách České pošty včetně té zdejší, a to 
takto:
Pondělí 10-12, 13-18
Úterý 8-12, 13-16
Středa 10-12, 13-18
Čtvrtek 8-12, 13-16
Pátek 8-12, 13-16
Více na https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-
-posta -upravuje -oteviraci -dobu -pobocek

Otvírací doba úřadu městské části 
Praha -Satalice
Úřední dny pro veřejnost zůstávají zacho-
vány. Děkujeme za jejich respektování.

Pondělí 8-12, 13-18
Středa 8-12, 13-18

Od 1. září je povinné použití roušek nejen 
na úřadech, ale i v zařízeních zdravotních 
a  sociálních služeb, ve veřejné dopravě, 
zkrátka ve vnitřních prostorách, tedy i ve 
volebních místnostech.

Posunutí zastávky Sportareál Satalice
Kvůli bezpečnosti dětí i  dospělých ná-
vštěvníků sportovišť došlo k přesunu auto-
busové zastávky ve směru na Černý Most 
blíž ke vstupu do Sportareálu. Ve směru do 
centra tedy je místo dvou zastávek (Spor-
tareál Satalice, která byla umístěna u areá-
lu společnosti Pragis, a Plynárna Satalice), 
jen jedna u Sportareálu. Ve směru do Sata-
lic zůstávají zastávky beze změn.

Kontrola dopravního značení (zákazu 
vjezdu nákladních vozidel)
Odbor dopravy na podnět našich občanů 
provedl revizi dopravního značení, kte-
ré omezuje vjezd nákladních vozidel do 
městské části. Značení je v  pořádku, re-
flektuje havarijní stav přemostění přes D10 
v  ul. Bystrá. Rekonstrukce mostu bude 
probíhat pravděpodobně v příštím roce.

Průjezd nákladních vozidel monitoruje 
i systém spol. Gemos, který je osazen v ul. 
Budovatelská. Výsledky měření budou pří-
stupné v samostatném webovém rozhraní, 
které společnost připravuje.

Koncepce výsadby stromů na území hl. 
m. Prahy, v Satalicích podél plánované-
ho okruhu, část 520
18.  8. proběhla na magistrátu schůzka 
se zástupci odboru ochrany prostředí 
hl. m. Prahy, IPR, SE1, MČ Satalice a Vi-
noř. Účastníkům byl projektantem M. Tur-
bou představen návrh využití území podél 
připravovaného silničního okruhu, část 
520 Březiněves -Satalice, z  čehož vyplývá 
potřeba izolační funkce v  jeho blízkosti 
(parc. č. 933/222, 933/681, 933/32 v k. ú. 
Satalice). V souladu s touto potřebou bylo 
v jižní části řešeného území navrženo za-
lesnění spolu s terénními úpravami v po-
době tvarovaných valů v blízkosti dálnič-
ního obchvatu.
 
Kulturní akce
Epidemiologická sitauce se stále mění, 
uskutečnilo se několik větších společen-
ských akcí: Svatoanenská pouť, Rozloučení 
s prázdninami, letní kino.

Na září bylo přesunuto setkání s jubilanty 
i  nově narozenými občany Satalic. Do-
kud dovolí počasí, budeme se akce snažit 
organizovat ve venkovních prostorách, 
abychom se mohli společně potkávat, ale 
riziko míry přenosu jakékoli infekce bylo 
eliminováno.

O dalším vývoji budeme informovat na 
webových i  facebookových stránkách 
MČ.

Rezervujte si nové knížky on   -line! Anebo jak jste zvyklí
Vážení čtenáři,
od 1. září je možné udělat si rezervaci i na 
nové přírůstky v  našem fondu. Knihy si 
můžete objednat osobně v knihovně či přes 
své čtenářské elektronické konto. Jak na to?
Přihlásit se do elektronického konta můžete 
na adrese https://raks.mlp.cz/library/satali-
ce. V pravém horním rohu najdete tabulku 
pro PŘIHLÁŠENÍ, do které stačí zadat vaše 
čtenářské číslo či e -mail a PIN. Pokud jste 
si dříve PIN neměnili, tak je tvořen vaším 
datem narození ve tvaru poslední dvě čísla 

vašeho roku narození, měsíc a  den naro-
zení. Vše je potřeba napsat bez mezer a ve 
dvojmístném formátu (například 01). Po 
přihlášení nejen že můžete objednávat kni-
hy z  našeho katalogu, ale také budete mít 
přehled o  vašich výpůjčkách a  registraci. 
Pokud jste nějakou knihu již měli zapůjče-
nou, zobrazí se notifikace i s datem výpůjč-
ky.
Pokud by pro vás bylo obtížné využít 
výše zmíněné možnosti, můžete si kni-
hu zamluvit prostřednictvím e -mailu 

knihovna@satalice.cz či telefonicky.

Místní veřejná knihovna
v MČ Praha – Satalice
U Obory 385 (v areálu mateřské školy)
Otevírací doba:
Pondělí: 15–18 hodin
Čtvrtek: 9–11 a 15–18 hodin

Těší se na vás Eliška Portužáková,
vedoucí knihovny, s kolegyněmi Evou 

Smejkalovou a Boženou Rejmišovou



Přijďte k volbám 
do Senátu
Parlamentu ČR 
2.−3. 10. 2020
Ve volebním obvodu č. 24 (sídlo Praha 9) 
se uskuteční ve dnech 2.  října 2020 od 
14.00 do 22.00 h a 3. října 2020 od 8.00 
do 14.00 h.

Případné druhé kolo pak proběhne ve 
dnech 9. a 10. 10. 2020 ve stejných ča-
sech.

Parlament České republiky schválil zá-
kon o  zvláštních způsobech hlasování 
ve volbách do zastupitelstev krajů a  do 
Senátu v  roce 2020. Tento zákon upra-
vuje speciální možnosti pro hlasování 
v  podzimních volbách osobám s  naří-
zenou izolací/karanténou z důvodu ne-
moci covid-19. Tito voliči nebudou moci 

odvolit v klasických volebních místnos-
tech, ale právě jen některým ze způsobů 
podle tohoto speciálního zákona.

Další informace k  těmto volbám jsou 
zveřejněny na webových stránkách Mi-
nisterstva vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-
zastupitelstva -kraju -a -senat.aspx

Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 47001 pro voliče bydlící v městské části 
Praha -Satalice je volební místnost v bu-
dově Základní školy, K  Cihelně 137, 
Praha 9.

V případě dotazů volejte 286 851 326.

Naše webové stránky získaly ocenění po-
roty v  letošním ročníku soutěže Zlatý erb 
v kategorii Skokan roku.

Na základě poznámek porotců je ještě 
upravíme, aby pro vás byly co nejpřehled-
nější a našli jste v nich všechno, co hledáte 
nebo můžete v budoucnu potřebovat.
Velký dík patří nejen kolegyním, které je 
spravují, ale hlavně jejich tvůrci – panu Sta-
nislavu Marešovi ze společnosti Drualas.

Celý souhrn o soutěži a fotografie na:
https://www.zlatyerb.cz/

ZLATÝ ERB 2020 
za webové stránky

Od prvních krůčků 
na umělé stěně...

www.hosatalice.cz

...po skalní lezení  
a další dobrodružství.

 

                                 TANEČNÍ                      

                pro dospělé 
PPoonndděllíí        KKDD  LLeettňaannkkaa,,  PPrraahhaa--  99  
                             

        

    22..1111..        zzaačáátteečnnííccii        1199::0000  ––  2200::3300  hhoodd  
    22002200        ppookkrroočiillíí                  2200::3300  ––  2222::0000  hhoodd  
               

    u nás je tanec zábavou a hezkým večerem
  

pprroo  dděttii    oodd  33  lleett  ––  ttaanneečkkyy  pprroo  nneejjmmeennššíí        
  

pprroo  dděttii  ZZŠŠ  ––    mmooddeerrnn,,  LLAATTIINN  ddaannccee,,ttaannggoo,,aajj..  
  

  

llaattiinn  ddaannccee    pprroo  žeennyy  ––  ppoohhyybb--  ttaanneecc--  zzáábbaavvaa    
Středa   –   Mašinka Kbely          19:00 – 20:00 hod 
Čtvrtek -    OD Ďáblice                18:30  – 19:30 hod 
Pátek  -      KVC Vinoř                 17:30 – 18:30 hod
 

svatební tance –choreografie dle přání 
individuální  lekce  - příprava na akce   

   Hana Jozová   Tel.: 602 194 636 
   www.tanecniskola-hit.cz 
   info@tanecniskola-hit.cz 
 

 

placená inzerce
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ŘÍJEN
Výstava: Od Marie Terezie po dnešek. 
Vysvědčení v proměnách času.
Školní vysvědčení je jeden z  nejobá-
vanějších, ale také z nejvýznamnějších 
dokumentů školákova života. Výstava 
představuje podobu vysvědčení a způ-
soby klasifikace od vydání tereziánské-
ho Všeobecného školního řádu (1774) 
do dnešní doby.

Otevřeno 6., 7., 12., 13.  října vždy od 
15 do 18  hodin a  následně otevřeno 
vždy po telefonické domluvě na tel. 
605 248 530.

12. 10. od 14.30
Dýňobraní pro seniory
Dýňová polévka chutná nejlépe v dob-
ré společnosti. Přijďte ochutnat dý-
ňovou polévku a  další dobroty z  dýní 
a popovídat si se sousedy a známými.
Nutné přihlášení na akci, osobně každé 
pondělí od 13.00 v  KC či v  knihovně 
v běžné otevírací době.

13. a 14. 10.
Dýňová stezka Satalicemi
Ozdobte 13. a  14.  října svou zahradu 
či okno dýňovou dekorací, registrujte 
se do soutěže a vyhrajte hezkou cenu. 
Ze všech přihlášených domácností vy-
tvoříme stezku, kterou si můžete projít 
a  hodnotit výtvory ostatních. Dýně, 
která získá v hlasování kolemjdoucích 
nejvíc hlasů, obdrží cenu. Pokud se 
vám dýně letos na zahrádce neurodily, 
můžete dýni vyrobit z jiného materiálu. 
Plusové body u poroty získá originalita 
zpracování i snaha o zužitkování vydla-
bané části. Další informace na plakátech  
a www.kcsatalice.cz. Registrace při-

hlášených v  komunitním centru a  na 
e -mailu kc@satalice.cz

LISTOPAD
Banát, české vesnice na březích Dunaje
Profesionální cestovatel Pavel Chlum 
nás provede oblastí divokého Banátu.

Výroba adventních věnců
Zkuste si letos vyrobit adventní věnec 
sami – pod zkušeným vedením to bude 
hračka. Materiál a vánoční punč zajiš-
těn. Omezená kapacita, nutná rezerva-
ce na kc@satalice.cz či 605 248 530.

PROSINEC
4. 12. od 16.00
Mikulášská dílna
Všechny děti zveme do Mikulášovy 
dílny, ve které si mohou s  čerty a  an-
děly nazdobit vánoční baňky, které se 
budou krásně vyjímat na vánočním 
stromečku. Na dílnu bude dohlížet 
sám Mikuláš, který šikovné výtvarníky 
odmění drobnou sladkostí. Registrace 
a další informace na e -mailu kc@sata-
lice.cz či 605 248 530.

13. 12.
Adventní divadlo
Třetí adventní neděle bude v  komu-
nitním centru patřit pohádkám a  vá-
nočnímu tvoření. Od 16  hodin začne 
divadelní představení pro děti, na kte-
ré naváže výtvarná dílnička s  vánoční 
tematikou. Přihlašování na dilnicky@
cerna.sk. Na divadelní představení lze 
přijít bez předchozí rezervace.

SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ A  FB 
STRÁNKY I  VÝVĚSKY, MŮŽE DO-
JÍT KE ZMĚNÁM!!!

Prázdniny utekly jako voda a nový školní 
rok je v  plném proudu. Během prázdnin 
jste si u nás mohli například zatančit v mo-
derním africkém rytmu, sportovně zalo-
žené děti změřily své síly ve hře s názvem 
Space Tom. Ve středu 15. července se park 
před komunitním centrem proměnil v pi-
rátský ostrov. Pro malé piráty a námořníky 
byla připravena stezka s dvanácti úkoly, na 
jejímž konci je čekal poklad. Při předsta-
vení Kouzelný hrnec divadla Harmonika, 
které se uskutečnilo 28.  července, se děti 
naučily pár písniček, tanečků a počítat do 
deseti.

Jsme moc rádi, že naše centrum mohlo být 
partnerem Charitativního běhu na podpo-
ru opuštěných psů spolku Pes nejvěrnější 
přítel. Na trasu dlouhou 5 kilometrů, kte-
rá začínala u  komunitního centra a  vedla 
Satalickou oborou, se vydali jak běžci, tak 
chodci, většina se čtyřnohým doprovodem. 
Po zdolání trasy na účastníky čekalo v cíli 
sladké i  slané pohoštění a  koncert kapely 
Trendy Brendy.

Satalickou oborou vedla také Svatoanenská 
pouť, která končila u komunitního centra. 
Kdo došel až do cíle, mohl zhlédnout di-
vadelní představení souboru Koňmo či si 
poslechnout kapelu H -H band.

Rozloučení s  prázdninami v  komunit-
ním centru proběhlo v  pátek 28.  8. Děti 
si mohly zaskákat v  nafukovacím hradu, 
opéct si špekáček nad ohněm, zhlédnout 
divadelní představení O Sněhurce nebo si 
vyrobit originální rozvrh hodin na nadchá-
zející školní rok. Hlavní hvězdou akce byla 
rock’n’rollová kapela Twisted Rod. Soudě 
podle toho, jak to někteří z  vás ke konci 
koncertu rozjeli a  tančili i  v  začínajícím 
dešti, vás kapela bavila. Děkujeme všem za 
skvělou atmosféru.

Od poloviny září u nás odstartovaly pravi-
delné kurzy, do některých je stále možné 
se přihlásit. V  novém pololetí si můžete 
vyzkoušet keramiku, jógu, tabatu, SM sys-
tém či se naučit anglicky. Nadále poběží 
volnočasový klub Barevná loďka. Každé 
středeční odpoledne mají v  našem are-
álu své klubové schůzky Amazonky, od 
nového pololetí u  nás nově působí i  klub 
vzdělávacích projektových aktivit pro děti 
Edusaurus.

4
KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha-Satalice

PROGRAM NADCHÁZEJÍCÍCH AKCÍ 
(aneb když koronavirus dovolí)
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V  první polovině roku 2020 jsme museli 
mnoho naplánovaných akcí zrušit nebo 
přesunout. Doufáme, že v druhém polole-
tí budeme mít možnost setkat se na všech 
akcích, které pro vás kulturní komise při-
pravuje, i  když s  omezeními a  drobnými 
organizačními změnami.

Začátek školního roku jsme odstartova-
li hned několika akcemi. V  sobotu 5.  9. 
proběhl druhý ročník Knižního bazaru 
s  ochutnávkou vína. K  prodeji se sešly 
knižní tituly různých žánrů, pro děti i pro 
dospělé. Snad každý, kdo se přišel podívat, 
odcházel s knížkou. Poděkování patří Ka-
rolíně Schäfer za skvělou organizaci a také 
vinnému a  ústřicovému baru Brut za vý-
bornou ochutnávku vína, která probíhala 
souběžně s bazarem.

Nedlouho po skončení bazaru následovalo 
letní kino, které pro nás připravili dobro-
volní hasiči. Krátká, ale silná přeháňka nás 
všechny na chvíli zahnala pod střechu. Po-
časí se naštěstí brzy umoudřilo a my jsme 
si mohli užít příjemnou českou komedii 
3Bobule. Díky hasičům za organizaci „le-
tňáku“!

Hned další den, tedy v neděli 6. 9. , otevřeli 
sataličtí své garáže a dvorky při Garážovém 
výprodeji. Nabízené zboží bylo rozmanité 
a i ti, kteří si domů nakonec nic nedonesli, 

využili akci alespoň k popovídání se sou-
sedy. Dita Prokůpková organizuje garážový 
výprodej v Satalicích už potřetí a i díky ní 
se akce stává rok od roku oblíbenější a zú-
častňuje se jí stále větší množství zájemců. 
Díky jí za to.

Ve středu 16. 9. odstartoval oblíbený závod 
na 5 km, který byl přesunutý z června. Start 
i  cíl T -Mobile olympijského běhu tento-
krát proběhl v areálu komunitního centra 
za účasti téměř 90 běžců a běžkyň.

A CO DALŠÍHO Z KULTURY 
PLÁNUJEME DO KONCE ROKU?

Z důvodu nepříznivé situace jsme zrušili 
letošní Satalické slavnosti s vystoupením 
revivalové kapely Brouci Band. Dodržet 
všechna hygienická opatření na koncertě 
se v tuto dobu ukázalo jako nereálné.

Po dvou vynucených zrušených vystoupe-
ních se v sokolovně opět představí oblíbený 
divadelní spolek Tyl z Bakova nad Jizerou, 
a  to v  pátek 16.  10. s  vystoupením Dva 
v jednom. Snad to tentokrát vyjde :)

Masky, hudba, soutěže, prostě odpoledne 
plné zábavy bude děti čekat v sobotu 7. 11. 
v sokolovně na dětském karnevalu.

V sobotu 14. 11. , pár dní po svátku svatého 
Martina, se v komunitním centru sejdeme 
na akci Martinský průvod s překvapením. 
Letos bude akce z  organizačních důvo-
dů bez osobní návštěvy Martina na bílém 
koni, ale věřím, že si akci i tak užijeme.

Nadcházející předvánoční čas v  Satali-
cích již tradičně zahajujeme první ad-
ventní víkend. Nejinak tomu bude i  letos, 
27. a 28. 11. se na vás těšíme na koncer-
tě v sokolovně i na rozsvícení stromečku 
v areálu komunitního centra.

Ačkoli chceme věřit, že se na všech pláno-
vaných akcích budeme moci setkat, některé 
okolnosti nemůžeme ovlivnit. Sledujte pro-
to prosím nástěnky a webové a FB stránky 
Satalic, kde naleznete aktuální informace.

Za kulturní komisi
Daniela Smižanská

5
KULTURA ŽIJE I V NEOBVYKLÉM ROCE 2020
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Satalická
Fata Morgana – 
živí motýli
v naší ZŠ

Modelářský kroužek

Rádi bychom vám představili naši 
zbrusu novou výstavu motýlů, kte-
rá se nachází v přízemí školy vedle 
dveří do jídelny. Budete mít mož-
nost pozorovat rozmanité druhy 
zástupců tohoto řádu − především 
pak méně známé, nikoliv však méně 
zajímavé − motýly noční (lidově 
„můry“), a  to ve všech jejich vývo-
jových stadiích.

Zapomeňte na ether a  špendlí-
ky, všichni naši chovanci jsou živí, 
dobře živení a my doufáme v jejich 
úspěšné odchovy v následujících le-
tech.

Pojďte s  námi žasnout nad zázraky 
metamorfózy a  snad se i  něco při-
učit o těchto úžasných stvořeních.

Anežka Písačková, učitelka

Základní škola Satalice v letošním školním 
roce rozšiřuje nabídku volnočasových akti-
vit pro vaše děti a dovoluje si vám touto ces-
tou představit nový modelářský kroužek.
 
Děti se v něm budou věnovat stavbě plasti-
kových modelů ze stavebnic letadel, aut či 
vojenské techniky, které si dle svého zájmu 
samy vyberou a  s  rodiči vhodnou staveb-
nici zakoupí. Stavebnice v měřítku 1/72 či 
1/48 jsou věrnou kopií svých skutečných 
předloh.
 
Pro stavbu plastikových stavebnic je třeba 
mít základní modelářské vybavení jako le-
pidlo, barvy, štětce, nůžtičky, pilníček, ko-
líčky a tvrdou pracovní podložku. Vhodné 
stavebnice a  pomůcky pro začínající mo-
deláře dětem s  ohledem na jejich věk sa-
mozřejmě doporučí a  pomůže vybrat pan 
učitel.
 
Aby aktivita modelářského kroužku byla co 
možná nejzajímavější a  nejpestřejší, bude 

rovněž možné se věnovat také stavbě papí-
rových modelů z vystřihovánek. I z papíru 
dokáží šikovné ruce vymodelovat auto, há-
zedlo či zmenšený hrad. Papírové vystřiho-
vánky jsou tak hezkou a mnohem levnější 
alternativou pro děti, které budou raději 
tvořit z tohoto materiálu. Ke stavbě těchto 
papírových modelů postačí běžné lepidlo 
na papír, nůžky, pravítko a špejle.
 
Modelářská tvorba vede k rozvoji předsta-
vivosti, fantazie a  jemné motoriky našich 
nejmenších. Pro ilustraci přikládáme i ně-
kolik obrázků profesionálních modelů − 
to pro představu, kam až lze s  trpělivostí, 
cvikem a  zkušenostmi postupně dospět. 
Inspiraci pro činnost našeho kroužku bu-
dou děti moci také načerpat například při 
vycházce do blízkého leteckého muzea ve 
Kbelích.
 
Těšíme se na naše nové malé modeláře!

Mgr. Michal Šorm

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 2020
První školní den byl ve znamení velkého 
očekávání. Budoucí prvňáčci se do naší 
školy chystali poprvé, ostatní žáci se po 
dlouhé době těšili do míst, která mno-
zí z  nich naposledy navštívili před půl 
rokem. Sešli jsme se na školním hřišti 
a  společně jsme vy-
poslechli státní hym-
nu. Poté třídní paní 
učitelky prvních tříd 
představily každé-
ho prvňáčka, které-
ho doprovázel žák 
z  devátého ročníku. 
Bylo mi ctí přivítat 
a  představit žákům 
a  přítomným rodi-
čům celý svůj peda-
gogický sbor.

Nový školní rok za-

číná. Všichni si přejeme, aby byl úplně 
obyčejný, abychom se mohli setkávat ve 
škole a řešit každodenní starosti i radosti. 
Věříme, že se nám to podaří.

Ing. Daniela Vočadlová,
ředitelka školy
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VÝLET ANEB PEDAGOGOVÉ POZNÁVAJÍ SVÉ 
KOLEGY I OKOLÍ SATALIC

POSLEDNÍ DEN ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V pátek 28. srpna 2020 zaměstnanci ško-
ly podnikli vycházku do okolí naší ško-
ly. Zpestřili si tak přípravný týden, který 
se běžně skládá ze sestavování finálního 
rozvrhu, úpravy tříd, přípravy nástěnek, 
studování tematických plánů či komple-
tování učebních pomůcek. Pedagogický 
sbor i další zaměstnanci školy se na den 
oprostili od těchto povinností a pěšky vy-
dali přes Satalickou oboru do Vinoře, dále 
do zámku ve Ctěnicích a posléze do Kbel, 
kde se občerstvili vynikajícím obědem 
v tamním pivovaru.

Nezůstalo pouze u fyzické aktivity a u po-
těchy žaludků. Program byl rozšířen – jak 
jinak  – i  o  vzdělávací složku. V  areálu 
zámku Ctěnice bylo možné navštívit dvě 
výstavy. První výstava se vztahuje k his-
torii železnice v  našem okolí. Je možné 
zhlédnout model starého těšnovského ná-
draží a Negrelliho viaduktu. Druhá expo-
zice s názvem „Řemesla v pořádku. Histo-
rie profesního sdružování řemeslníků od 
středověku po současnost“ je věnována 
cechům a  jejich reprezentačním před-
mětům. Lze si prohlédnout například ce-

chovní pokladny, znaky či prapory. Mno-
ho z  těchto předmětů nebylo ještě nikdy 
vystavováno a jejich umělecká i historic-
ká hodnota dosahuje značného významu.

Výlet byl nejenom milým zpestřením 
běžných povinností na začátku školního 
roku, ale také inspirací pro možné exkur-
ze se žáky naší školy.

Ing. Daniela Vočadlová

Loňský rok nás všechny překvapil svou 
nestabilitou. Nikdo z nás netušil, co vše 
se na nás chystá, a  ani poslední školní 
den nebyl výjimkou. Namísto ve třídách 
se učitelé setkali se svými žáky venku 
a v rozmanitě organizovaných útvarech 
slavnostně předali vysvědčení. Tento 
výjimečný způsob s  sebou přinesl také 
zajímavý pohled. Žáci napříč ročníky 
tak měli nevídanou možnost sledovat, 
jak probíhá hodnocení ve třídách jejich 
sourozenců, kamarádů či oblíbených 
učitelů.

Život je změna, což o loňském školním 
roce můžeme říct s jistotou. Do posled-

ní chvíle nebylo jisté, zda se setkáme i ji-
nak než online.

A  proto jsme rádi, že to nakonec dob-
ře dopadlo a  my učitelé jsme se mohli 
rozloučit nejen s  deváťáky, ale i  s  žáky 
ostatních ročníků.

Žákům bývalých devátých tříd přeje-
me, aby jejich nová zastávka na cestě za 
vzděláním naplnila všechna očekávání. 
A našim ostatním žákům, kteří s námi 
pokračují dále, přejeme spoustu neza-
pomenutelných zážitků.

Mgr. Markéta Streichsbierová
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ZPÁTKY VE ŠKOLE 15. 8. 2020
Do základní školy v  Satalicích jsme po-
prvé vkročili ve školním roce 2003/2004 
v  našich šesti letech. Vyděšení, ale záro-
veň natěšení. Tenkrát nás ještě doprová-
zeli naši rodiče, naši ochránci, kteří nám 
byli velkou oporou při zdolávání prvních 
povinností a  těžkostí. V  patnácti letech 
jsme základní školu se sentimentální sl-
zou v oku a velkým očekávání v  srdcích 
opustili. Už bylo jen na nás, jak v životě 
využijeme vědomosti a  zkušenosti, které 
jsme v  ní získali. Někteří se do satalické 
školy pravidelně vraceli, jiní tam už nikdy 
nezavítali.

Nyní jsme se do ní, i když jen na pár de-
sítek minut, v našich dvaceti třech letech 
vrátili. Sice jsme byli o  něco starší, zku-
šenější, snad i vzdělanější, ale jakmile na 
nás ty staré dobré chodby a učebny dýchly 
svou atmosférou, jako bychom byli opět 
školou povinní. Vzpomínali jsme, jak pro 
nás byli žáci staršího stupně obrovští a jak 
jsme se jich báli. Jak na nás kdysi celá 
škola působila tak veliká, najednou byla 
maličká. Smáli jsme se nad tím, jak ne-
smírně důležitý byl pro nás tenkrát pře-
chod na druhý stupeň a jak dospělí jsme 

si připadali. Společně jsme vzpomínali na 
lumpárny, které jsme provedli. Bylo zají-
mavé poslouchat, jak si každý z nás velmi 
podrobně pamatuje nějakou křivdu, kte-
rou si dodnes nese s  sebou. Vzpomínali 
jsme na pochvaly a  podporu od učitelů 
a dalších pracovníků školy, které nás mo-
tivovaly jít si za svým snem. Vzpomínali 
jsme na smích, který se naší třídou věčně 
rozléhal, i na první lásky a strasti, kterým 
jsme jako kolektiv čelili. Vzpomínali jsme 
na reprezentování školy v různých soutě-
žích a závodech. Člověk by netušil, kolik 
věcí a situací vytěsní nebo zapomene, ale 
v prostoru tak známém, jako je pro mla-
dého člověka základní škola, si každý na 
vše rychle vzpomene.

Každý si pamatoval něco jiného, každý 
měl pár kousků skládačky, které nám ale 
dohromady připomněly tu naši devítile-
tou zkušenost a dovolily nám se na mo-
ment vrátit do těch dětských let. A že to 
byla nádherná zkušenost. A  když jsme 
školu opět opouštěli, slíbili jsme si, že 
jsme tam rozhodně nebyli naposled.

Vendula a Petra

CIRCULUM 2020 – Umění pro město v Satalicích
Na okraji Satalic se v  polovině letních 
prázdnin objevila čistě bílá stavební buň-
ka. Ta v tomto případě nenaznačuje, že by 
v  její blízkosti měly vypuknout jakékoli 
stavební práce, nýbrž zde vytváří dočas-
né zázemí pro uměleckou práci Šárky 
Zahálkové. Její záměr byl vybrán odbor-
nou komisí v rámci programu CirculUM 
2020 – Umění pro město realizovaný Ga-
lerií hlavního města Prahy. A tady přiná-
šíme krátký rozhovor s autorkou:

Čemu se v Satalicích věnujete a jak zde 
trávíte svůj čas?
„Můj projekt je snahou o  regeneraci vě-
domé chůze, chůze jako nástroje uvažo-
vání, vědomého bloudění i  pozastave-
ní se. V  Satalicích se snažím prochodit 
a prozkoumat všechny kouty, cesty i ne-
cesty, které pak zaznamenávám, a  to jak 
v poznámkách, kresbách, tak zvukových 

nahrávkách. Výstupem mé zdejší práce 
bude totiž audio „ne -průvodce“, respekti-
ve průvodce tím, jak se ztratit v Satalicích. 
Cíleným zablouděním a  potulováním 
je možné objevit spoustu nového, a  to 
i v místech, která znáte jako své boty.“

Zapojujete do své práce nějak i  místní 
obyvatele?
„Setkávat se s  místními, hovořit s  nimi, 
společně se procházet, to je pro můj zá-
měr nadmíru důležité. Bez sesbíraných 
prožitků a vyprávění satalických výsledné 
dílo vzniknout nemůže. Nejen proto jsem 
v  průběhu září uskutečnila sérii bezcíl-
ných procházek a  v  sobotu 19.  září také 
sousedskou slavnost jako ideální formát 
pro neformální diskusi. Tím však můj 
sběr nekončí, potulovat se zde a  zazna-
menávat Satalice budu rovněž v průběhu 
října.“

Mohlo se stát, že lidem zmiňované zá-
řijové akce unikly, a přesto by se s vámi 
chtěli setkat a  podělit o  své zážitky, 
vzpomínky, reflexe. Mohou se na vás 
v  takovém případě obracet individuál-
ně?
„Bezesporu. Budu za to velmi ráda. V Sa-
talicích bývám zpravidla jeden až dva dny 
v  týdnu a velmi ráda s kýmkoli vyrazím 
na procházku. Máte   -li chuť se se mnou se-
tkat nebo pokud máte jakékoli další otáz-
ky, neváhejte se na mě obrátit e -mailem či 
telefonicky.“

Kontakt: Šárka Zahálková,
sarka@160cm.me, 732 436 722

Novinky o  programu CirculUM 2020, 
který se odehrává na několika místech 
okrajové Prahy, může sledovat na stránce:
www.circulum2020.blog.
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Na okraji města i kolem Satalic probíhá umělecký výzkum
Umělkyně Šárka Zahálková od srpna 
intenzivně prozkoumává přírodu měst-
ské části Satalice. Zajímají ji především 
zvuky, chůze a princip ztrácení se. Jejím 
záměrem je oživit lokalitu na pome-
zí zástavby a  krajiny, ale také zjistit co 
nejvíce z historie a současnosti oblasti. 
Umělkyně a  kurátorka z  Pardubic byla 
vybrána do projektu CirculUM 2020, 
který je uskutečněn v  rámci programu 
Umění pro město. Základním tématem 
projektu nazvaného CirculUM 2020 je 
tvůrčí uchopení určité lokality na po-
mezí města a krajiny v kontextu urbani-
stických, přírodních a sociálních vazeb. 
Projekt vznikl ve spolupráci s transdis-
ciplinární platformou Neolokátor.cz 
a  kurátorsky ho zaštiťuje Marie Foltý-
nová, vedoucí oddělení správy veřejné 
plastiky GHMP.

Kurátorka k programu uvádí: 
„Program Umění pro město je dřívějším 
programem „2 procenta na umění ve veřej-
ném prostoru“, který založila Praha v oce 
2017. Program se primárně soustředí na 
problematiku trvalého osazování umělec-
kých děl do veřejného prostoru. To je ale 
dlouhodobá a multioborová práce, přípra-
va takových projektů trvá roky. Praha po-
třebuje kontakt s projevy současného umě-
ní ve veřejném prostoru, posledních 30 let 
máme v  této oblasti velký dluh. Dočasné 
umělecké instalace zpřístupní široké veřej-
nosti postupy a  vzorce myšlení současné 
umělecké scény, která se dávno nesoustře-
dí na hmotné a  konkrétní formy. Projekt 
CirculUM přináší důležitou otázku inici-
ace předchozího výzkumu lokality, odpo-

vědnosti umělců i  kurátorů za plánování 
a uvážlivého realizování současného umě-
ní do veřejného prostoru. Soustředěním na 
okrajové lokality se snaží upozornit na po-
sunutí významu městského prostoru mimo 
centrum metropole.“
 
Satalice nejsou jediné, další autoři re-
alizují své projekty také u  motolské 
navážky v  Motole, v  areálu Českého 
hydro -metereologického ústavu v Komo-
řanech, v lesoparku na vrchu Ládví nebo 
u  rybníka Martiňák v  Dolních Počerni-
cích.

Polopřírodní a venkovský ráz lokality, kde 
pracuje Šárka Zahálková, je vhodný ke 
hrám nebo uměleckým procházkám a ak-
cím. Umělkyně pracuje v  terénu, potká-
te ji v hovoru se sousedy anebo ve svém 
umělecko -výzkumném pracovišti – v bílé 
obytné buňce poblíž bažantnice. Většinou 

má na uších sluchátka, v ruce diktafon či 
blok. Sbírá podněty, reflexe, vzpomínky 
spjaté s pěšími cestami a přírodou vyka-
zující pozůstatky lidské činnosti. Využívá 
prostorové a  sociální informace lokality 
a  analytickými metodami objevování. 
Směřuje tak ke znejistění stereotypů příliš 
zjednodušeného vnímání pro mnohé ob-
čany dobře známé lokality.

Chůzi vnímá jako nástroj uvažování 
a používá vědomé bloudění – zve tak zá-
jemce na Bezcílné procházky Satalicemi 
(24. 9. 2020 od 17.00) a také na Soused-
skou slavnost u  satalické buňky: Jak se 
ztratit v Satalicích? (19. 9. 2020 od 15.00). 
Satalice také navštíví dvakrát listopado-
vou neděli UMbus − komentovaný auto-
busový zájezd s akcí na místě.

Další autorkou, kterou zde budete moci 
potkat, je Vendulka Prchalová, jež zpra-
covává sérii objektů – dokonalých otisků 
vzorku prostředí. Vytváří tak analogii 
botanických a  zoologických metod zalé-
vání a konzervace fragmentů živé příro-
dy. Zamýšlí se nad metodami konzervace 
a vystavení přírody v exteriéru a zároveň 
hledá paralely v zásazích spojených s vý-
stavbou domů.

Všichni umělci v projektu CirculUM 2020 
zaznamenávají svůj pobyt v  lokalitě na 
speciálním blogu: http://circulum2020.
blog/ a  aktuální informace jsou zveřej-
něny též na facebooku: https://www.face-
book.com/umenipromesto.

Více o  projektu naleznete na webových 
stránkách:
https://umenipromesto.eu/prispevky/
6-circulum-2020.
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STAROSTOVÉ V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ
1. předseda MNV
JINDŘICH
STŘÍBRNÝ
Byl prvním pová-
lečným předsedou 
MNV, a to od květ-
na  1945 do roku 
1949, kdy rezigno-
val na funkci sta-
rosty.
V  tomto období 
byla otevřena škola.

Zastupitelé volebního období
1945–1949:
Reiss Emil − místopředseda, Bukáček Stani-
slav, Bureš Josef, Čížek Karel, Ertl Adolf, Fiala 
Antonín, Flégl Eduard, Formánek Josef, Hen-
zl Josef, Hlaváč Josef, Charous Leon, Kučera 
Josef, Kořán Ladislav, Pokorný Josef, Pytlík 
František, Sura Josef, Šebek Jan, Šusta Franti-
šek, Švarcberger František.

2. předseda MNV
PŘEMYSL
HEDRLIN
Předsedou byl v  le-
tech 1949–1953.
V  tomto období se 
podařilo přičlenit 
Novou Vinoř k  Sa-
talicím. Byla ote-
vřena i  Mateřská 
školka.

Zastupitelé volebního období
1949–1953:
Novák Ladislav  – místopředseda, Bukáček 
Stanislav, Hedrlínová Marie, Henzl Josef, 
Holakovský Josef, Horký Karel, Hrdinová Bo-
žena, Kníže Antonín, Kučera Josef, Kundrát 
Josef, Nedvídek Antonín, Pechr Norbert, Sura 
Josef, Sura Václav, Žižka Jan

3. předseda MNV
JOSEF HENZL
Předsedou byl v  le-
tech 1953–1960.
V těchto letech byla 
vybudována druhá 
budova Základní 
školy či Požární 
dům pro dobrovol-
né požárníky.

Zastupitelé 1. a  2. 
volebního období
1953–1960:
Henzl Josef – 1. náměstek, Svoboda Jaroslav –

2. náměstek, Formánek Josef – místopředseda, 
Apeltauer Horymír, Bukáček Stanislav, Burý-
šek Ladislav, Böhm Karel, Čiháková Vlasta, 
Fiala Josef ml., Holakovská Anna, Holakovský 
Josef, Holata Josef, Hrdinová Božena, Jehlič-
ková Anna, Kantor Michal, Karal Jan, Kle-
not Karel, Kníže Antonín, Koděrová Marie, 
Kotala Ervín, Kroj Jan, Křížek Karel, Kučera 
Josef, Kuchta Karel, Kundrát Josef, Kundrá-
tová Anna, Mašková Anna, Obranský Josef, 
Pechan Václav, Přemyslovský Břetislav, Reigl 
Josef, Ryšlavý Jaroslav, Smolík Otakar, Sura 
Václav, Trčková Růžena, Větrovský Václav, Vi-
ták František, Vočadlo Jan, Votava Jan, Žižka 
Jan, Žižka Josef.

4. předseda MNV
FRANTIŠEK
VITÁK
Předsedou byl v  le-
tech 1960–1964.
V  roce 1960 vznik-
la ordinace pro 
praktického lékaře 
a zubní ordinace.

Zastupitelé voleb-
ního období
1960–1964:
Kroj Jan  – tajemník, Čech Karel, Horáková 
Helena, Jelínek Stanislav, Karal Jan, Obranský 
Josef, Pokorný Karel, Přemyslovský Břetislav, 
Soural Alois, Terinek Miroslav Trnka Adolf, 
Ujváriová Milena

5. předseda MNV
JOSEF VRABEC
Předsedou byl v  le-
tech 1964–1971
V těchto letech byla 
vybudována nová 
silnice mezi Sata-
licemi a  Kyjemi či 
nová samoobsluha.

Zastupitelé 2 voleb-
ních období
1964 – 1972:
Sládeček Karel – místopředseda, Čihák Jiří − 
tajemník, předsedové komisí: Fiala Josef, Ho-
ráková Helena, Kestler Květoslav, Mikysková 
Věra, Vlk Oldřich, Vosecký František, Štěrba 
Miloslav, Terinek Miroslav, poslanci MNV: 
Barva František, Bémová Eva, Bíško Milan, 
Holl Štěpán, Hosnédl Julian, Jedličková Věra, 
Kroj Jan, Obranská Květa, Obranský Josef, 
Rajtr Miloslav, Řetovský Jiří, Řídký Čestmír, 
Strnad Jiří, Šebor František, Štěpánik Bohu-
mil, Zavaďáková Hana.

6. předseda MNV
JOSEF HOLATA
Předsedou byl v  le-
tech 1972–1976.
V těchto letech byla 
obec přičleněna ku 
Praze a  byla vybu-
dována kanalizace 
v  části obce Nová 
Vinoř.

Zastupitelé volebního období
1972 – 1976:
Formánek Zbyněk  – místopředseda, Čihák 
Jiří – tajemník, členové rady: Fiala Josef, Ho-
ráková Helena, Kestler Květoslav, Štěpánik 
Bohumil, Terinek Miroslav, Vitáková Jarosla-
va, Vlk Oldřich, Vrabec Josef.

7. předseda MNV
JOSEF FIALA
Starostou byl v  le-
tech 1976−1990.
V  tomto volebním 
období byla ote-
vřena nová Mateř-
ská škola, zrekon-
struovaná bývalá 
hájovna pro Klub 
důchodců, počala 
plynofikace apod.

Zastupitelé 4 volebních období:
Adámek Jiří − místopředseda, Vrabec Josef − 
tajemník, poslanci a předsedové komisí: Bach 
Zdeněk, Bambula Pavel, Čihák Jiří, Čiháková 
Jaroslava, Erdélyi Jisef, Faimon Ladislav, For-
mánek Zbyněk, Fornůstková Jaroslava, Há-
lová Božena, Heczko Bronislav, JUDr.  Henzl 
Jaroslav, Hinčík Vladimír, MUDr. Hladík Mi-
roslav, Holata Josef, Holl Karel, Horáková He-
lena, Charvát Jindřich, Chramostová Draho-
míra, Ing. Karásek Jaroslav, Kestler Květoslav, 
Koděrová Eva, Kramule Jaromír, Krejčová 
Kateřina, Křiklán František, Malý Radomír, 
Marčan Rudolf, Maršál Karek, Maršálek Ivan, 
Maška Jiří, Novák Ivan, Ing. Písaříková Věra, 
Pletánek Pavel, Ruda Ladislav, Ryneš Josef 
Rytina Zdeněk, Svoboda Stanislav, Syrová 
Jiřina, MUDr.  Šarochová Dana, Ing.  Šimá-
ček Miroslav, Šimková Jindra, Terinek Mar-
tin, JUDr, Terinek Miroslav, Treglerová Jana, 
doc. Ing. Trčka Josef, Trnka Lubomír, Ulčerová 
Jana, Viták František, Viták Petr, Vitáková Ja-
roslava, Vlk Oldřich, Vrabec Pavel, Zavaďák 
Pavel, Žilák Zdeněk, Žižka Jiří.

Libor Vrabec, kronikář
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Národní výbor
Národní výbor (NV) byl v  letech 
1945–1990 orgán československé 
státní správy na úrovni obce, města, 
městského obvodu, okresu, kraje nebo 
země. Národní výbory měly své for-
málně volené orgány (plénum a rada 
NV  – podobně jako dnešní orgány 
samosprávných celků „zastupitelstvo“ 
a „rada“). Názvem chtěly národní vý-
bory navázat na československou tra-
dici z období rané existence státu, kdy 
vznikaly tyto orgány jako nástroj nově 
ustanovené správy na území vznikají-
cího státu.
Národní výbor v Satalicích vznikl na 
konci 2. světové války jako Revoluční 
národní výbor, ale již 30. května 1945 
se konaly první volby a  vzniká stan-
dardní Národní výbor. Občané Satalic 
mohli volit ze 4 politických stran. Ob-
čané Vinoře II volili svůj výbor až do 
roku 1950 samostatně. Od roku 1948 
už mohli volit jen z  jednotné kandi-
dátky Národní fronty. Do Národního 
výboru v  Satalicích bylo zvoleno 15 
členů výboru a  15 náhradníků. Prv-
ním předsedou MNV se stal Jindřich 
Stříbrný. Název Místní národní výbor 
Satalice pod tímto názvem fungoval 
až do roku 1974 a po připojení k Pra-
ze byl doplněn na Místní národní vý-
bor Praha 9 – Satalice. Titul předseda 
MNV se používal od roku 1945 do 
roku 1990.
Do roku 1949 spadala obec Satalice 
do Pražského kraje a nově vzniklého 
okresu Praha -sever, a  to až do roku 
1960, kdy tento okres přešel pod okres 
Praha -východ. V roce 1974 byly Sata-
lice přičleněny ku Praze a staly se sou-
částí obvodu Praha 9.

Významná výročí pro rok 2020
70 let − Otevření mateřské školky
V  říjnu 1950 byla v  domě č.  400 (zdra-
votní středisko) v dnešní Trabantské ulici 
otevřena mateřská škola. První ředitelkou 
byla A. Mydlářová z  Počernic. Do školy 
bylo přihlášeno 25 dětí. V  této budově 
fungovala školka až do roku 1983, kdy 
byla vybudovaná nová moderní školka 
na bývalém poli mezi ulicí U Obory a Za 
kapličkou.

70 let − Nová Vinoř připojena k Satalicím
31.  ledna  1950 rozhodl tehdejší ONV 
Praha -sever o  změně katastrálního úze-
mí mezi obcí Satalice a Vinoř tak, že část 
nazývaná Nová Vinoř bude katastrálně 
přičleněna k Satalicím. Touto změnou se 
výměra Satalic zvětšila o 120 hektarů, 135 
domů a 640 obyvatel.

30 let – Svobodné volby
V listopadu 1990 proběhly první svobod-
né volby do zastupitelstva MČ Satalice. 
Nejvíce míst v zastupitelstvu získalo KDU 
− 5 hlasů, po 3 hlasech získalo OF a ne-
závislí kandidáti. Starostou Satalic se stal 
Ing. Bohumil Pechr za KDU.

Libor Vrabec, kronikář
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Dejte BIOodpadu 2. šanci − pořiďte si hnědou
BIOpopelnici!
Jen v hnědé BIOpopelnici dostane rost-
linný odpad z domácností šanci být ještě 
užitečný. Například kuchyňské odřezky, 
slupky, uschlé kytice, ale také posekaná 
tráva z  vašich zahrad se v  kompostár-
nách promění ve výživný kompost pro 
pražské parky, sady a  zahrady. A  čím 
více se budou zelenit, o  to zdravější 
vzduch budeme všichni dýchat.

Hnědá BIOpopelnice? Tu nemám…
Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 praž-
ských domácností už ano. Chcete ji? Po-
kud jste vlastník nemovitosti, sdružení 
vlastníků, bytové družstvo  apod., stačí 
vyplnit a  odeslat formulář, který najdete 
na https://bio.praha.eu/formular/. Jako 
běžný nájemník požádejte o  objednání 
BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz 
bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí 
volitelný a  poplatek za svoz je nastaven 
v  podobném režimu jako starý známý 
poplatek za směsný komunální odpad. 
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. 
Celé to má také finanční výhodu. BIOpo-
pelnice vám navíc totiž sníží poplatky za 
odvoz odpadu. Po převzetí služby pod 
Magistrát hl. m. Prahy je pro vlastníky ne-
movitostí, kteří již nyní využívají BIOpo-
pelnici, cena snížena o 50 % oproti cenám 
z  loňského roku. Zároveň je umožněno 
vlastníkům nemovitostí objednat si kro-
mě četností svozu 1x za 14 dní i častější 
odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc 
v Kč:
Četnost obsluhy/objem nádoby
1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden
120 litrů 56 112 224
240 litrů 90 179 359

Nenechte živiny odlétat komínem
Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 
20  % obsahu běžných popelnic. Pětina 
odpadků, které by ještě mohly posloužit 
ozdravení ovzduší, končí ve spalovně… 
Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. Ži-
viny vyletí bez užitku komínem. Čistý se-
parovaný bioodpad je svážen do kompo-
stáren v Praze a Středočeském kraji a dál 
slouží jako hnojivo. Pražská zeleň proto 
bude jen vzkvétat. A  zkvalitnění zeleně, 

a  tedy i  životního prostředí, znamená 
zkvalitnění života nás všech.

Do kompostu s ním!
Kompostování je proces aerobní. Jed-
ná se o  rozklad materiálu pomocí celé 
řady organismů, pro které je organický 
materiál potravou. Celý proces spočívá 
v tom, že mikrobům a drobným půdním 
živočichům, jako jsou například žížaly, 
jsou v  kompostárnách dopřány ideální 
podmínky pro to, aby přeměnily organic-
ké látky na kompost. Výsledný produkt 
obsahuje především humus, nedoceni-
telnou surovinu. Humus v  půdě zadržu-
je vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky 
a  vyrovnává kyselost. Humus i  ostatní 
půdní organická hmota zvyšuje kyprost, 
soudržnost a udržuje ideální skladbu mi-
krobů v půdě. Pokud proces kompostová-
ní správně probíhá, kompost nezapáchá.

Neutopme se v odpadcích
Je tu i  další důvod, proč třídit: Neustále 
rostoucí množství směsného odpadu. 
Odkládání BIOodpadu do BIOpopelnic 
skutečně dokáže zmenšit objem praž-
ských odpadků o  už zmíněnou pětinu. 
Což je dost, aby to za pořízení BIOpopel-
nice a pár kroků navíc stálo.

Je to snadné!
Abyste věděli, co do BIOpopelnice na 
rostlinný odpad patří a  co ne, nabízíme 
vám přehledný seznam. Je to snadné, ale 
je třeba dávat dobrý pozor. Některý od-
pad, který se na první pohled jeví jako žá-
doucí, do BIOpopelnice nepatří. Jedná se 
například o zbytky odpadu, který obsahu-
je suroviny živočišného původu. Dále do 
BIOpopelnice nepatří, možná pro něko-
ho překvapivě, také podestýlky domácích 
zvířat včetně exkrementů.

ANO
• zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně 
citrusových plodů)
• čajové sáčky, kávové sedliny včetně pa-
pírových filtrů
• květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květi-
náče)
• 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

NE
• maso, masové omáčky, vývary, kosti, 
kůže
• mléčné výrobky
• vajíčka (včetně skořápek)
• zbytky obsahující suroviny živočišného 
původu
• prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
• skořápky z ořechů, pecky z ovoce
• jedlý olej a tuk
• zvířecí exkrementy
• peří, chlupy, vlasy
• uhynulá zvířata
• znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
• nebezpečné odpady
• obalové materiály
• vlhčené ubrousky

webové stránky:
https://bioodpad.praha.eu/
e -mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz
registrační formulář: https://bio.praha.
eu/formular/
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SBÍRÁME JEDLÉ TUKY A OLEJE Z KUCHYNĚ 
– DODRŽUJTE PRAVIDLA!
V Satalicích byl letos zahájen projekt sbě-
ru jedlých tuků a olejů, nádoby na sběr se 
nacházejí na stanovištích v ul. K Cihelně 
a K Pyramidce. V  současné době máme 
výsledky ze 3 svozů, které byly provedeny 
v  období červen–srpen  2020. Dle sděle-
ní a  zaslaných výstupů od poskytovate-
le služby, spol. Viking Group,  s.  r.  o., se 
v nádobách v hojné míře vyskytují mine-
rální oleje a směsný komunální odpad!!! 

V případě dlouhodobější neúnosné situ-
ace z  hlediska čistoty obsahu by musely 
být nádoby z ulic staženy a pilotní projekt 
ukončen.

Apelujeme tedy na všechny, aby dodržo-
vali pravidla pro sběr!

Oleje je možné odevzdávat pouze v uza-
vřených plastových nádobách, ideálně 

v PET lahvích, z důvodu následné mani-
pulace, kde by v případě například skleně-
ných lahví hrozilo rozbití nádoby, poraně-
ní a rozlití obsahu.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPADY 
A PEČUJETE O NAŠE ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ!

POZVÁNÍ NA CESTU S FARNOSTÍ VINOŘ
Jsou lidé, kteří všechno vědí, všemu ro-
zumí a  všude už byli. Je to jistě obdivu-
hodné, pokud je to pravda. Ale i  kdyby 
to pravda byla, je to vlastně docela smut-
né, přestat hledat, přestat být udivován. 
Život pak vlastně ztrácí to, co je pro něj 
nejvlastnější. Pohyb, dynamiku, růst. Stá-
vám se soběstačným, nikoho nepotřebuji 
a nikdo také pak nepotřebuje mě. Stávám 
se vlastně mrtvým. I když ne fyzicky, tak 
duchovně zcela jistě. A život ztrácí smysl. 
A to je velká škoda…

Myslím, že každý z nás se už někdy ptal: 
proč jsem tady? Jaký smysl má můj život? 
A  musel si na tuto otázku nějak odpo-
vědět. V  každém lidském srdci je spíše 
touha po věcech pozitivních. Málokdo 
hledá věci negativní, protože negace nic 
nevytváří. Jen parazituje nebo boří. A tak 
nikdo neříká, že chce dělat zlo, a  pokud 

snad ano, maskuje je opakem. Nežije pak 
pravdivě. Nežije v souladu sám se sebou.
Kdysi jsem na štítě jedné venkovské školy 
viděl nápis: „Hledej světlo a pravdu, na-
jdeš Boha, i sebe poznáš.“ Ten nápis tam 
kupodivu zůstal i v době totalitního tem-
na. Hodně mě to tehdy oslovilo. Hledat 
s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. 
A tak hledám. A stále objevuji nové věci. 
I skrze temnoty. Ba právě skrze ně. A na-
cházím radost i štěstí. Ale vůbec nejlíp se 
hledá spolu s dalšími hledajícími.

A  právě k  takovémuto hledání bychom 
rádi pozvali i  vás, kteří chcete hledat 
s  námi. Začátek každého hledání by asi 
měl začínat od začátku. Tedy od A. Aby-
chom něco nevynechali. A protože se tak 
lidstvo ptalo už od pradávna, můžeme 
začít třeba písmenem řecké abecedy. Tedy 
písmenem ALFA.

Kateřina Kulawiecová
a Jindřich Synek,

Farnost Povýšení svatého
kříže Vinoř

A L F A
No a právě tak se jmenuje i kurz, na 
který vás všechny srdečně zveme. Zve-
me i ty, kteří si myslí, že už našli a jsou 
spokojeni sami se sebou. A co teprve 
ty, kteří hledají… Začínáme v  úterý 
29. září v 19 h na faře ve Vinoři a pak 
každé další úterý až do 15. prosince. 
Tedy 10 setkání každé úterý. Kurz je 
zdarma, ale budeme rádi, když se nám 
ohlásíte na tel. 604 771 808 anebo na 
mail:
kulawiecova@seznam.cz. Těšíme se 
na vás jménem Otce Stanislawa Góry.

Farnost Čakovice zve všechny
na?Jaké jsou

 VAŠE otázky

KURZY ALFA

Tento "okruh slov" zastupuje tisíce otázek, na které se lidé ptají na kurzech Alfa.
18 milionů lidí na celém světě již mělo příležitost společně zkoumat důležité otázky o

smyslu lidské existence na kurzech Alfa. Jsou určeny pro ty, kteří hledají svou duchovní
cestu a chtějí se seznámit s křesťanstvím. Během deseti večerů mají účastníci možnost v

uvolněné atmosféře u dobrého jídla a pití otevřeně diskutovat o stěžejních bodech
křesťanského pohledu na smysl života.

Kurzy jsou zdarma. V případě zájmu Vás prosíme o rezervaci, kvůli množství jídla
 na tel: 604 771 808 nebo na mail: kulawiecova@seznam.cz

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Kdo je Ježíš? - 29. 9.
Proč Ježíš zemřel? - 6. 10.

Jak získat víru? - 13. 10.
Proč a jak se modlit? - 20. 10.

Proč a jak číst Bibli? - 3. 11.

10. 11. - Jak nás Bůh vede?
24. 11. - Jak odolat zlému?
1. 12. - Jak mluvit s druhými o víře?
8. 12. - Uzdravuje Bůh i dnes?
15. 12. - A co církev?
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 Celodenní program v sobotu 28. 11. - Kdo je Duch svatý a jak nás vede
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Nová zastávka Rajská zahrada, zrekonstruované 
nádraží Praha -Vysočany
Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha -Vysočany 2020-2024
Správa železnic dne 23. 6. 2020 slavnost-
ně zahájila na nádraží v  Horních Počer-
nicích optimalizaci traťového úseku ze 
Mstětic do pražských Vysočan, která je 
součástí celkové rekonstrukce železniční 
trati mezi Prahou a Lysou nad Labem. Její 
realizace se v příštích letech se poměrně 
výrazně dotkne i provozu na naší satalic-
ké trati. Po jejím skončení se cestující do-
čkají rychlejšího a přesnějšího vlakového 
spojení s  centrem Prahy, nové zastávky 
na Rajské zahradě s přímým přestupem 
na metro a kompletně přestavěného ná-
draží ve Vysočanech.

Po skončení rekonstrukce trati bude tra-
ťová rychlost v  úseku Praha -Vysočany  – 
Lysá nad Labem nejprve zvýšena na 
100 km/h a následně po dodatečné insta-
laci evropského zabezpečovacího zaříze-
ní ETCS místy až na 160 km/h. V rámci 
stavby dojde k rozšíření řady stávajících, 
v  dnešní době již zcela nevyhovujících, 
podjezdů a  propustků a  dále k  výstavbě 
několika dalších důležitých mimoúrov-
ňových komunikačních křížení se želez-
niční tratí.

Důležitou změnou projde současná od-
bočka Skály, kde se stýká neratovická trať 
s  tratí od Lysé nad Labem. Díky vložení 
kolejových spojek mezi všemi traťový-
mi kolejemi se z ní stane výhybna a  tím 
vznikne plně tříkolejný, celkově elek-
trizovaný úsek od Černého Mostu do 
Vysočan. Na něm se bude nacházet nová 
plánovaná zastávka Praha -Rajská zahra-
da, která bude situovaná v bezprostřední 
blízkosti stanice metra linky B. Lávka pro 
pěší, vybudovaná jako návazná investice 
pražského magistrátu, spojí vestibul me-
tra Rajská zahrada s nástupišti železniční 
zastávky a bude pokračovat dále do kyj-
ské oblasti Na Hutích. Mezi železniční 
zastávkou Rajská zahrada a  výhybnou 
Skály bude rovněž vybudováno nové pře-
mostění trati přes budoucí prodlouženou 
Ocelkovu ulici.

Zcela zásadně se promění železniční sta-
nice Praha -Vysočany. Stávající zchátralá 
nádražní budova bude zbourána a  na-
hradí jí nová odbavovací hala umístěná 
v podchodu od ulice Paříkova. Ve stanici 

se kompletně změní konfigurace kolejiště, 
vzniknou zde dvě zastřešená ostrovní ná-
stupiště a jedno vnější. Ta budou spojena 
s uliční úrovní kombinací pevných scho-
dišť, eskalátorů a výtahů.

V  rámci modernizace železniční stanice 
Praha -Horní Počernice dojde po dohodě 
Správy železnic a pražským magistrátem 
k  nahrazení frekventovaného přejezdu 
v ulici Bystrá podjezdem! S ohledem na 
komplikovanější přípravu celé oblasti ko-
lem budoucího podjezdu a náročnější ře-
šení jeho odvodnění začne rekonstrukce 
úseku Horní Počernice – Výhybna Skály 
až jako poslední v rámci celé stavby Mstě-
tice – Praha -Vysočany.

Realizace optimalizace traťového úseku 
Mstětice  – Praha -Vysočany je rozložena 
do období od letošního léta až do roku 
2024. V  tomto roce v  rámci červencové 
výluky vznikla provizorní výhybna Černý 
Most, během podzimu dojde ještě k  vý-
stavbě provizorní kolejové odbočky Zele-
neč mezi traťovými kolejemi. Letos bude 
ještě v některých částech úseku zahájena 
příprava na výstavbu nových trakčních 
stožárů a bran trakčního vedení. V příš-
tím roce proběhne rekonstrukce úseku 
Mstětice – Horní Počernice a začne roz-
sáhlá přestavba železniční stanice Praha-
-Vysočany, jejíž realizace potrvá mini-
málně dva roky. V  roce 2022 dojde na 
náročný úsek Vysočany – odbočka Skály 
včetně výstavby zastávky Rajská zahrada. 
V roce 2023 pak bude realizován jako po-

slední již zmiňovaný úsek Horní Počerni-
ce – odbočka Skály. V následujícím roce 
2024 proběhnou již jen drobné stavební 
dodělávky, které již nebudou mít vliv na 
železniční provoz.

Objednávka vlakové dopravy ze stra-
ny Ropidu a  IDSK pro období od 
13.  12.  2020 do 11.  12.  2021 počítá na 
linkách S3 a  S34 prozatím se stejným 
rozsahem provozu jako v letošním roce. 
Lze však předpokládat, že z důvodu tak-
to rozsáhlé stavby bude v  následujících 
letech v  traťových úsecích Praha  – Lysá 
nad Labem a Praha – Neratovice vlaková 
doprava komplikovanější. Zřejmě nejvý-
razněji se dopad stavebních prací projeví 
v roce 2022, kdy úsek Vysočany – výhybna 
Skály bude provozován částečně jedno-
kolejně a  částečně dvoukolejně. Bohužel 
toto výrazné omezení propustnosti trati 
Praha – Lysá nad Labem / Neratovice se 
navíc dostane do souběhu s rekonstrukcí 
značně vytíženého traťového úseku Poří-
čany−Velim na velmi frekventované trati 
Praha–Kolín, který rovněž bude provozo-
ván částečně jednokolejně a dvoukolejně, 
což budou muset objednavatelé osobní 
dopravy, nákladní dopravci a  Správa že-
leznic zohlednit v přípravě jízdního řádu 
pro rok 2022. O  organizaci budoucího 
výlukového provozu v  příštích letech na 
naší satalické trati vás budeme průběžně 
informovat na našich webových strán-
kách a ve Zpravodaji.

Pavel Hřebík
předseda dopravní komise
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Svatoanenská pouť z Vinoře do Satalic
V  neděli 26.  7.  2020 proběhla satalická 
anenská pouť, letos poprvé v úzké spolu-
práci MČ Satalice a farnosti Vinoř, s boha-
tým programem. Pro děti a dospělé bylo 
připraveno pěší putování od Vinořského 
kostela přes Vinořský park a  Satalickou 
oboru s  poutnickými aktivitami. Během 
cesty si děti s rodiči (nebo poutníci, kte-
ří šli spolu) povídali o  svých vztazích 
a  rodinných kořenech, nechyběly úko-
ly ke vzájemné spolupráci, překonávání 
překážek a  nakonec měl každý možnost 
symbolicky donést ke kapli svůj kámen 
reprezentující konkrétní vlastní životní 
těžkost. U kaple pak mohl kámen odložit 

do ošatky, vyměnit ho za krásnou perlu 
jako symbol své jedinečnosti a  vnitřní 
krásy a zapálit svíčku na znamení radosti 
a  naděje. Následovala slavnostní boho-
služba v kapli sv. Anny v Satalicích a poté 
program v  Komunitním centru Satalice: 
Vodnická pohádka v  podání divadelní 
společnosti Koňmo a  koncert skupiny 
H -H Blues. V  komunitním centru jsme 
si mohli opéct buřty, koupit víno a další 
pochutiny, posedět a  popovídat. Byla to 
dobrá příležitost vzájemného propojení 
lidí z  okolních městských částí − kro-
mě satalických přišlo hodně lidí z Vino-
ře a  Čakovic. Počasí se na nás nakonec 

usmálo, takže se akce velmi povedla.

Velmi děkujeme starostce Satalic Miladě 
Voborské, místostarostce Leoně Táborské, 
Pavle Pečové, Elišce Portužákové, man-
želům Vlčkovým, Sboru dobrovolných 
hasičů Satalice a  dalším pomocníkům 
za spoluúčast při přípravě a realizaci této 
akce! Tak se budeme těšit, že za rok v ne-
děli 25. 7. 2021 odpoledne budeme moci 
opět společně oslavit svátek sv. Anny pou-
tí z Vinoře do Satalic.

Za satalické farníky farnosti Vinoř,
Antonín Škoch
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OBCHODNÍ AKADEMIE
PRAHA 9 SATALICE
Tel.: 286 857 164   www.oapraha.cz

VOLNÁ MÍSTA
na dálkovém maturitním a bakalářském studiu.

Kurzy od září (je možné se dohlásit)
•  Dopolední kurz angličtiny pro pokročilé (dospělé) s rodilou mluvčí

Gramatika a konverzace, termín od 15. 9. 2020 v úterý od 10:15 do 11:00 hod. 
Cena: 3900 Kč na pololetí

•  Anglický jazyk pro žáky ZŠ od 7. ročníku
1 hod. 1x týdně, kurz od 16. 9. 2020 ve středu 14:40–15:25 hod. Cena: 3 400 Kč

•  Anglický jazyk pro 8. a 9. ročník ZŠ
1 hod. 1x týdně, kurz od 16. 9. 2020 ve středu 13:50–14:35 nebo 15:30–16:15 hod. 
Cena: 3 400 Kč 

Kurzy od října
•  Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ 

V tomto kurzu si upevníte znalosti z českého jazyka a matematiky.
Kurz bude probíhat: 1. skupina: v pondělí 15:30–17:05 hod. a 2. skupina:
ve středu 14:40–16:15 hod. od 5. 10. do termínu zkoušek. Cena kurzu: 3 900 Kč

•  Kombinace kurzů anglického jazyka a přípravného kurzu
Cena: 6 900 Kč

•  Individuální výuka či doučování: angličtina, němčina, španělština , italština, 
matematika, další předměty
Český vyučující: 500 Kč, rodilý mluvčí: 700 Kč

Pokud se Vám vypsané termíny nehodí, kontaktujte nás, nabídneme Vám jiné.

placená inzerce

Profesionální hasiči mají nového velitele
a zrekonstruovanou budovu!
Stanice č.  10 Satalice HZS Praha má 
nového velitele. Od 1.  7.  2020 je jím 
npor. Ing. Jiří Rýpar.

Co o něm víme? Nastoupil k HZS hl. m. 
Prahy v roce 2003, 7 let působil jako tech-
nik spojových a  informačních technolo-
gií, od roku 2010 jako velitel stanice č. 3 – 
Holešovice.

Studium: Vysoká škola báňská, Technická 
Univerzita Ostrava, FBI – Technika požár-
ní ochrany a bezpečnosti průmyslu. Zájmy: 
sport, kultura.
 
K rekonstrukci budovy hasičské 
zbrojnice
V  létě byla provedena kompletní výmě-
na střešní konstrukce a  krytiny, která 
byla již v nevyhovujícím stavu. Dále byla 

provedena v  rámci I. etapy kompletní 
rekonstrukce povrchu dvora a  části in-
ženýrských sítí, a to včetně slaboproudu. 
V současné době probíhá II. etapa, v rám-
ci které se provádí obměna povrchu ga-
rážových stání, součástí toho bude také 
výměna vysloužilých garážových vrat za 
moderní  – elektricky ovládaná. Termín 
předání je dle harmonogramu  – přelom 
říjen/listopad 2020.


