
Milí sousedé,
asi jste zaznamenali, že 
vedlejším a  zpravidla 
pozitivním příznakem 
doby koronavirové se 
stala epidemie úklidová. 
Všichni, kteří nemohli 
nebo nemuseli do práce, 

se pustili do vyklízení skříní, spíží, garáží, 
zahrad i  půd a  někdo možná stačil pře‑
rovnat i  svoje dosavadní hodnoty… Ale 
ne všichni. Přestože se na území a v okolí 
naší městské části vyskytuje několik sběr‑
ných dvorů, sběren surovin, jsou přistavo‑
vány kontejnery na velkoobjemový odpad 
i bioodpad a stále přibývá nádob na různé 
druhy odpadů, stále se mezi námi najdou 
ti, kteří myšlenkově ustrnuli v  minulém 
a možná i předminulém století a odhazují 
své nepotřebné věci, kam se dá. Parta dob‑
rovolníků pod vedením jednoho z občanů, 
kterému došla trpělivost, si proto udělala 
brigádu a využila volných chvil k tomu, aby 
prošla Satalice a okolí a na pár týdnů, nebo 
snad i  měsíců nás zbavila nashromáždě‑
ných odpadů. Naši pracovníci pak všechno 
naložili a odvezli na sběrná místa. Víc o této 
aktivitě se dozvíte na další stránce zpravo‑
daje.
Rádi bychom vás tímto požádali o součin‑
nost s  dalšími nepřizpůsobivými občany 
(možná ani ne satalickými). Skládky odpa‑
du se v poslední době začaly objevovat na 
staré komunikaci vedoucí z  ul. K  Cihelně 
k  Vysočanské radiále, kam jsme opětovně 
osadili pevnou zábranu pro zamezení prů‑
jezdu, a opakovaně jsou vyhazovány zbytky 
zeleniny a ovoce ke kontejnerům na tříděný 
odpad v  ul. U  Čističky, někdy i  do obory. 
Pokud někoho uvidíte, nepouštějte se do 
osobních soubojů, ale volejte okamžitě 
městskou policii na tel. 156, motorizovaná 
hlídka nebývá daleko. Pokud si stačíte zapa‑
matovat SPZ vozidla, nahlaste nám ji a my 
policii informaci předáme. Snažíme se, aby 
byly Satalice stále uklizené, ale čerpat stá‑
le naši energii na nápravu ignorance nebo 
záškodnictví nás také netěší. Oceňujeme 
proto všechny, kteří nám v tomto počínání 
pomáhají.

A děkujeme vám všem za spolupráci.

Milada Voborská
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SLOVO STAROSTKY KRÁSNÉ LÉTO VŠEM
DĚTEM I DOSPĚLÝM V ČECHÁCH
I V ZAHRANIČÍ

 15. 7. od 14 hod. ODPOLEDNE PLNÉ HER PRO DĚTI 
Kroket, badminton, skákání panáka, hon za pokladem a další. Ve středu 15. července budou 

v sadu před komunitním centrem pro děti připraveny nejrůznější hry k volnému využití. 
Přijďte si zahrát! 

25. 7. CHARITATIVNÍ BĚH NA PODPORU OPUŠTĚNÝCH PSŮ
Poběžte s námi pro dobrou věc. Trasa je vhodná pro běžce, rodiče s dětmi i pejskaře.

26. 7. 2020 SATALICKÁ ANENSKÁ POUŤ aneb 1. OBNOVENÉ ANENSKÉ PUTOVÁNÍ
14.30−16.00 Putování od kostela ve Vinoři přes Vinořský park a Satalickou oboru,

po cestě je připravena pro děti dobrodružná poutnická hra.
16.00 Bohoslužba v kapli sv. Anny.

17.00 Kulturní program v Komunitním centru Jiřího Hubače v Satalicích – divadlo pro děti, 
koncert skupiny H ‑H Blues, občerstvení, posezení.

28. 7. od 16.30 DIVADLO HARMONIKA, PŘEDSTAVENÍ KOUZELNÝ HRNEC
Divadelní představení pro děti plné písniček, tanečků i kreslení. Vhodné pro děti od 3 let.

Nutná rezervace míst na kcrezervace@gmail.com či na 605 248 530.

3. 8. od 16. 30 AFRO HOUSE
Taneční lekce v afro rytmu v KC. Nutné přihlášení na kcrezervace@gmail.com či na 605 248 530.

28. 8. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Přijďte si pořádně užít poslední prázdninové dny do komunitního centra. Děti se mohou těšit 
na divadelní představení a skákací hrad. Nebude chybět ani rokenrolový nářez v podání kapely 

Twisted Rod či opékání špekáčků.

Časy i místa budou u některých akcí upřesněny. Více informací najdete uvnitř zpravodaje,
sledujte www.satalice.cz a www.kcsatalice.cz a Facebook MČ i KC.

POZVÁNKY NA AKCE
během prázdnin

Satalický zpravodaj
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REPORTÁŽ OD DOBROVOLNÍKŮ, KTEŘÍ SE PUSTILI 
DO ÚKLIDU SATALIC: Úklid odpadků během pandemie
Opět před vegetačním obdobím se odhalily 
nelichotivé následky naší „vyspělé“ kon‑
zumní společnosti. Žijeme ve špíně, pří‑
kopy kolem silnic se neustále plní tunami 
odpadu.
O co je vše trapnější, že kolem jezdí drahá 
auta a v mnoha případech v blízkosti domů 
jejich majitelů. „Není to naše, ať si to uklidí 
někdo jiný“. Představa, že to uklidí někdo 
jiný, je naivní sen v daleké budoucnosti.
V převážné většině se jedná o pozemky ve 
správě nebo vlastnictví nějakých „státních“ 
firem, u kterých se toho nedočkáme nikdy 
anebo jednou za život. Bohužel, taková je 
realita.
Nelze však obviňovat vlastníky pozemků, 
že jim na ně cizí lidé nebo řidiči vyhazují 
odpadky z  okna. Je potřeba hledat chyby 
sami v sobě.
PET lahev se „údajně“ rozkládá 450  let. 
Troufám si tvrdit, že při současném tempu 
devastace a rabováním životního prostředí 
tu za 450 let žádná civilizace nebude. Nebo 
jen její pouhý fragment. A na co se PET la‑
hev nakonec rozloží, ani nechci vědět…

Bylo to právě před vegetačním obdobím, 
kdy studenti během pandemie neměli co 
dělat, a tak jsem s Karlem Novotným zor‑
ganizoval skvělou skupinu, která začala 
uklízet škarpy v celém katastru Satalic. Již 
roky mi vadilo, v jakém stavu tyto pozemky 

jsou. Povaluje se v nich prakticky VŠECH‑
NO, na co si člověk vzpomene. Plechovky, 
PET i skleněné lahve, obaly všeho druhu až 
po celé pytle s odpadky z domácností. Vý‑
jimkou není ani elektronika, pneumatiky, 
matrace, postele…

Nejhorší situace byla na obou stranách 
kolem železničního přejezdu v ulicích Pa‑
nelová a Za Železnicí. Tam bylo letité, od‑
padkové peklo. Je smutné, že kolem, bez 
povšimnutí, roky chodí a jezdí lidé domů.

Je naivní čekat, že vlastníci pozemků kolem 
silnic nebo železnic sami od sebe budou 
odpadky uklízet. Žijeme tu především my 

a je pouze na nás, v jakém prostředí chceme 
žít a jak si obec budeme sami udržovat. Bo‑
hužel to jinak nejde. Spoléhejme se sami na 
sebe a nespoléhejme se na „stát“.

V  deseti lidech, za dvě odpoledne jsme 
posbírali tuny odpadků z ulic Vinořská až 
po Vinořský potok, K  Radonicům, Bystrá 
až po přejezd dálnice do Počernic, K Cihel‑
ně, Za Novákovou zahradou, Za Železnicí. 
Celkem asi 12 km škarp. Výsledkem bylo 
minimálně 50 velkých pytlů odpadu a ně‑
kolik velkých hromad připravených pro 
svoz. Nestihli jsme dalších 5 km.
Bylo by velmi prospěšné, kdyby tato akce 
mohla pokračovat za rok znovu i  s  něja‑
kou technikou. Kusy betonu, asfaltu a kon‑
strukcí jsme nebyli schopni holýma rukama 
zvládnout.

Děkuji MČ Satalice, že pytle a hromady po 
nás odvezli do sběrného dvora.

Děkuji všem, co se na této akci podíleli:
Magdalena Hradecká, Alžběta Hradecká, 
Matěj Sádlo, Mikuláš Rázga, Farid Dahbi, 
Honza Zmátlo, Filip Rulíšek, Kryštof No‑
votný a Karel Novotný.

Byli vynikající a i při této práci byla legrace. 
Buďte na ně pyšní.

Pavel Hradecký

ZA MĚSTSKOU ČÁST A VŠECHNY, 
KTEŘÍ TU ŽIJÍ, DĚKUJEME.
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Ochranné prostředky pro zdravotníky a občany

VRAKY AUT – co s nimi?
Pravidelně se v našich ulicích objevují ne‑
pojízdná nebo zdevastovaná vozidla, které 
zabírají místo na komunikacích a hyzdí je. 
Dosud bylo velmi komplikované zbavit se 
jich, s novelou silničního zákona by to mělo 
být jednodušší.

Poslanecká sněmovna letos schválila novelu 
silničního zákona, která umožní odtáhnout 
i  zchátralé vozy, které strážníci dříve jen 
bezmocně obcházeli (nesplňovaly podmín‑
ky § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 
Sb.). Nově je dle zákona č.  162/2020 Sb., 
s  účinností od 30.  4.  2020 možné odtáh‑
nout všechna vozidla, jejichž technická 
bude déle než půl roku neplatná!

Provozovatel takového vozidla bude vy‑
zván k odstranění závady (zajištění si plat‑
né technické prohlídky) nebo k odstranění 
vozu z  komunikace. Pokud tak neučiní, 
bude vozidlo odtaženo, a když si ho provo‑
zovatel nevyzvedne do 2 měsíců, bude buď 
prodáno ve veřejné dražbě, nebo rovnou 
zlikvidováno.

POKUD JAKO 
PROVOZOVATEL 
ODSTAVÍTE VÝŠE 
UVEDENÉ VOZIDLO (VRAK) NA 
POZEMNÍ KOMUNIKACI, DOPUSTÍ‑
TE SE PŘESTUPKU S POKUTOU AŽ 
300 000 Kč!

Odstraňování silničních vozidel zjevně 
technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) 
z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Odděle‑
ní odtahů a vraků.

Oznámení o výskytu vraku přijímají:
• místně příslušné služebny Městské policie 
HMP
• Správa služeb hlavního města Prahy
 (SSHMP), Oddělení odtahů a vraků,
Kundratka 19, Praha – 8, 180 00, 
tel.: 222 027 511, 222 027 513, 222 027 514,
222 027 515. 

SSHMP po oznámení o výskytu vraku pro‑
vádí místní šetření vozidla přímo na místě.

Během minulých měsíců jsme od hlavního města, od dobrovolníků a z vlastní ini‑
ciativy nashromáždili ve prospěch občanů a zdravotníků, kteří působí v Satalicích, 
zásobu ochranných prostředků, které pečlivě uschováme pro případnou další vlnu 
infekce. Jedná se o jednorázové i šité roušky, respirátory, rukavice, brýle a dezinfekci.
Zároveň jsme z finančních prostředků určených pro „boj s koronavirem“ pořídili dva 
ozonové generátory, kterými naši dobrovolní hasiči pravidelně dezinfikují prostory 
školy, školky, KC i knihovny.
Naše příspěvkové organizace nakoupily dezinfekční rohože, dávkovače dezinfekce, 
hygienické prostředky a další pomůcky k  zajištění bezpečnosti všech návštěvníků 
i personálu.
DEZINFEKCE I ROUŠKY JSOU NADÁLE K DISPOZICI NA ÚŘADU MČ. 
NESPOTŘEBOVANOU DEZINFEKCI SI PŘELIJTE DO KVALITNÍCH OBALŮ, 
JE HOŘLAVÁ!

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ POMÁHALI ZVLÁDNOUT NE‑
NADÁLOU SITUACI A  PŘISPĚLI PODLE SVÝCH OSOBNÍCH MOŽNOSTÍ 
ČASOVÝCH I FINANČNÍCH.

PNEUMATIKY
do škarpy nepatří! 
ODEVZDEJTE JE 
ZDARMA DO
PROVOZOVNY!
BEZPLATNÝ zpětný odběr pneumatik 
bez ohledu na značku zajišťuje spol. Elt‑
ma, ve vybraných prodejnách pneumatik, 
autobazarech a servisech!

Více informací o zpětném odběru pneu‑
matik včetně seznamu zapojených pro‑
vozoven v Praze naleznete na:
www.eltma.cz/sberna ‑mista

Proč není možné odložit bezplatně pne‑
umatiky na sběrném dvoře?
Hl. město Praha se spol. Eltma jednalo 
a nabídlo své městské sběrné dvory ke zří‑
zení míst zpětného odběru. Výsledek jed‑
nání bohužel byl, že spol. Eltma o sběrné 
dvory obcí v rámci své nastavené strategie 
sběru nemá zájem. Sběrné dvory jsou tak 
fakticky poslední a  nejméně výhodnou 
možností k  odložení pneumatik s  tím, 
že jejich zpoplatnění s  finanční účastí 
by mělo občany přednostně motivovat 
k  bezplatnému odložení mimo sběrné 
dvory, tj.  přednostně na zřízená místa 
zpětného odběru, kterých jsou v  Praze 
stovky, v ČR pak tisíce. I přes výše uvede‑
nou skutečnost bylo na sběrných dvorech 
v roce 2019 odloženo 267 tun pneumatik.

VYUŽIJTE MOŽNOST VRÁTIT  
PNEUMATIKY ZDARMA NA MÍSTO, 
KDE O NĚ MAJÍ ZÁJEM!

JEJICH ROZKLAD V PŘÍRODĚ TRVÁ 
STOVKY LET!
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Od září otevíráme 
následující kurzy:

Klub seniorů
‑ pondělí od 13 do 14.30 hodin
‑ pravidelná setkávání u dobré kávy
‑ na Klub seniorů dvakrát za měsíc 
   navazují besedy a přednášky

Kurzy keramiky
• Keramika pro děti
− pondělí odpoledne
‑ z každé lekce si děti odnesou jeden
   výrobek
‑ cena 1280,– za 13 lekcí

• Keramika pro dospělé 
  − pondělí podvečer

Jóga
‑ pondělí 18.30−19.30 hodin
‑ středa 20−21 hodin
‑ lektor: Michaela Vodová

Klub Barevná loďka
‑ úterý od 17 do 18.30 hodin
‑ volnočasový klub pro dospělé 
   s mentálním postižením
‑ náplň: výtvarná činnost, hry, 
   sport, hudební výchova, tanec

Angličtina
‑ středa a čtvrtek odpoledne
‑ různé úrovně a věkové kategorie
‑ malé skupinky, individuální přístup

SM systém
‑ čtvrtek od 20 hodin
‑ lektor: Gabriela Válková

Přihlašování a další info na 
kckurzy@gmail.com nebo 
na 605 248 530.

4

KAM O PRÁZDNINÁCH? DO KOMUNITNÍHO CENTRA!

KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha‑Satalice

Milí návštěvníci,
po nucené odmlce se komunitní centrum 
vrací do plného provozu. V  létě se budou 
v komunitním centru konat nejen příměst‑
ské tábory, ale také spousta kulturních akcí.

15. července od 14.00
Odpoledne plné her pro děti 
Kroket, badminton, skákání panáka, hon 
za pokladem a další. V  sadu před komu‑
nitním centrem budou pro děti připraveny 
nejrůznější hry k volnému využití. Přijďte 
si zahrát!

25. července
Charitativní běh na podporu
opuštěných psů
Poběžte s  námi pro dobrou věc. Trasa je 
vhodná pro běžce, rodiče s dětmi i pejska‑
ře.

28. července od 16.30
Divadlo Harmonika, představení
Kouzelný hrnec
Divadelní představení pro děti plné písni‑
ček, tanečků i kreslení. Vhodné pro děti od 
3 let. Za hezkého počasí hrajeme na pódiu 
před KC, při nepříznivém počasí v budo‑
vě. Nutná rezervace míst na kcrezervace@
gmail.com či na 605 248 530.

3. srpna od 16.30
Afro House
Taneční lekce v afro rytmu v KC. Nutné 
přihlášení na kcrezervace@gmail.com či 
na 605 248 530.

28. srpna
Rozloučení s prázdninami
Přijďte si pořádně užít poslední prázdnino‑
vé dny do komunitního centra. Děti se mo‑
hou těšit na divadelní představení a skákací 
hrad. Nebude chybět ani rokenrolový ná‑
řez v podání kapely Twisted Rod či opékání 
špekáčků.

Na podzim se na vás budeme těšit napří-
klad na těchto akcích:

ZÁŘÍ

Den pro vodu a výroba mýdla
Voda se stává tou nejcennější komoditou. 
Na Dni pro vodu se děti hravou formou 
naučí chránit vodní zdroje a  seznámí se 
s  cestou vody od zdroje až do kohoutku. 
V závěru si malí návštěvníci vlastnoručně 
vyrobí mýdlo.

Setkávání rodičů na rodičovské dovolené
Od září opět obnovujeme pravidelná setká‑
ní rodičů na rodičovské dovolené. Na kaž‑
dém setkání se můžete těšit na zajímavou 
přednášku či tvůrčí dílnu. Prostor bude 
také pro povídání nad šálkem čaje či soci‑
alizaci dětí.

ŘÍJEN

Dýňování
Druhý ročník satalického Dýňování. Přijď‑
te si vydlabat a  nazdobit dýni, ochutnat 
dýňovou polévku či se zahřát teplým sva‑
řákem.
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Milí sousedé,
stejně jako mnohé další aktivity i kulturní 
život v Satalicích byl v  posledních měsí‑
cích omezen z  důvodu opatření proti ší‑
ření koronaviru. Většinu akcí, které byly 
plánované na jaro, se snažíme přesunout 
na pozdější termíny. Pevně věříme, že již 
k žádným dalším omezením nedojde, a že 
nás čeká kulturně bohatá druhá polovina 
roku.
Nejvíc nás mrzelo zrušení Dětského dne. 
Pro děti jsme alespoň jako malou náhradu 
připravili hru Poznej Satalice. Děti měly 

za úkol projít naši městskou část a dle fo‑
tografií s nápovědou odpovědět na otázky, 
týkající se Satalic. Úkoly zdárně dokončilo 
113 dětí! Doufáme, že si užijí svou výhru − 
poukázku na pozorování oblohy ve Hvěz‑
dárně Ďáblice a budou se těšit na hasičskou 
pěnu příští rok.

Kulturní akce stále připravujeme, ale ně‑
které okolnosti nemůžeme ovlivnit.
Sledujte proto prosím nástěnky a  webové 
a  FB stránky MČ, kde naleznete aktuální 
informace.

Sobota 5. 9.
Bazar knih s vínem, letní kino
− Komunitní centrum Jiřího Hubače
Příjemné odpoledne s knížkami a sklen‑
kou vína. Přijďte nalézt knižní poklady 
v  sousedském bazaru knih nebo naopak 
prodat své staré knihy. Na akci bude na‑
vazovat letní kino, které pro nás připraví 
naši dobrovolní hasiči.

Neděle 6. 9.
Garážový výprodej (přesunuto z jara)
Prodej nezbytných věcí na vašich zahrád‑
kách, v garážích a na zápražích.
Nevyhazujte funkční věci, které ještě mo‑
hou někomu sloužit. V  září bude dob‑
rá příležitost věci nabídnout zájemcům 
a nalézt jim nové majitele v rámci garážo‑
vého výprodeje. Využijte čas na vytřídění 
domů, sklepů a garáží. Detailní informace 
o zápisu do mapky prodejců budou včas 
zveřejněny na nástěnkách, na stránkách 
obce i na letáku ve vašich schránkách.

Středa 16. 9.
T ‑Mobile olympijský běh
− Komunitní centrum Jiřího Hubače
(přesunuto z jara)
Pozor, startujeme nově v  areálu komu‑
nitního centra! Start závodu byl přesunut 
z června na září. Ještě je čas natrénovat na 
oblíbený závod na 5 km.

Pondělí 28. 9.
Koncert Brouci Band – The Beatles Re‑
vival − Komunitní centrum Jiřího Hu‑
bače
Skvělý revival kapely Beatles vystoupí 
v Satalicích v rámci Satalických slavností. 
Těšte se na oblíbené hity, přijďte si zatan‑
covat a nechte se přenést zpátky do nád‑
herných 60. let.

Pátek 16. 10.
Divadlo v sokolovně – Dva v jednom
V poslední době nepřálo štěstí ani pláno‑
vaným divadelním vystoupením. Museli 
jsme zrušit rovnou tři. Dvakrát to byl ob‑
líbený soubor Tyl z  Bakova nad Jizerou 
a také se neodehrálo plánované venkovní 
vystoupení Dracula aneb zločin na Lipni‑
ci spolku Malé divadlo Kolín. Máme však 
už náhradní termín představení bakov‑
ských divadelníků. Těšíme se a děkujeme 
Sokolu za vstřícnost.
Tentokrát to snad už vyjde!

Sobota 7. 11.
Karneval pro děti v sokolovně
Odpoledne plné zábavy, soutěží, masek 
a hudby. Loňský ročník karnevalu se mi‑
mořádně vyvedl. Nenechte si se svými ra‑
tolestmi ujít ten letošní. Děti budou z kar‑
nevalu jistě nadšené.

Sobota 14. 11.
Martinský průvod s překvapením
Již tradiční akce pro celou rodinu tento‑
krát proběhne krátce po svátku svatého 
Martina.

Pátek, sobota 27. − 28. 11.
Satalický adventní víkend
Zatím prozradíme jenom termín, na pro‑
gramu pilně pracujeme :)

Za kulturní komisi
Daniela Smižanská
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KULTURA NA ZÁŘÍ A CELÝ PODZIM

ZDE JSOU TERMÍNY PLÁNOVANÝCH AKCÍ:
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V  Satalicích je kaple zasvěcena svaté 
Anně  – což byla dle tradice babička bib‑
lického Ježíše. V  tradici předků se svátek 
patrona kostela slavil zvláštním způsobem 
a  byla to vždy velká spirituální i  kulturní 
událost. Do kostela putovali lidé z  okolí 
a  samotné putování mělo svůj duchovní 
význam. Od toho je odvozen původní vý‑
znam slova pouť – putování.

Na svátek sv. Anny 26. 7. bychom rádi na‑
bídli možnost prožít jako skutečnou pouť 
v původním slova smyslu – tedy putování. 
Tisíciletá zkušenost nám říká, že aby se 
něco změnilo v naší krajině vnitřní, je dů‑
ležité putovat krajinou vnější. Tak to pojď‑
me zkusit.

Společné putování bychom začali ve 14.30 
u  kostela ve Vinoři, zastavili bychom se 
u kříže pod skálou u rybníka U kamenné‑
ho stolu ve Vinořském parku a  společně 
došli přes Satalickou oboru do Satalic. Ces‑

tou bude pro děti připravena dobrodružná 
poutnická hra s  úkoly. Každého poutníka 
čeká zasloužená odměna.

V Satalicích od 16 hodin proběhne boho‑
služba v kapli sv. Anny, následně bude po‑
kračovat od 17 hodin v Komunitním cen‑
tru Jiřího Hubače kulturní program. Pro 
děti bude připravena Vodnická pohádka 
v  podání divadelní společnosti „Koňmo“ 
a  následně pro dospělé koncert skupiny  
H H Blues. Pro starší poutníky bude zajiš‑
těna doprava zpět do Vinoře.

Srdečně zveme všechny Anny, Aničky, kte‑
ré budou slavit svůj svátek. Sv. Anna je ba‑
bička Ježíšova, zvlášť tedy zveme všechny 
babičky a dědečky s vnoučaty, je to dobrá 
příležitost se setkat a  prožít tento svátek 
společně.

Antonín Škoch,
zástupce Satalic v pastorační

radě farnosti Vinoř

Historická barokní kaple sv.  Anny tvoří 
podstatný kulturně ‑architektonický prvek 
centrální části Satalic. Stavebně však trpěla 
malým nedostatkem. Desťové odvodnění 
kolem kaple zajišťují pozemní betonové 
žlaby. Doposud na kapli nebyly okapy, tak‑
že voda ze střechy kapala přímo do betono‑
vých žlabů. To vedlo k jejímu rozstřikování 
na vnější omítku, která díky tomu trpěla 
vlhkostí. V květnu proto proběhlo osazení 
svodů dešťové vody, které by mělo do bu‑
doucna zajistit odvlhčení zdiva kaple. Dě‑
kujeme úřadu Městské části Praha ‑Satalice 
za podstatné finanční přispění k  realizaci 
nových okapů a firmě ZK stavební společ‑
nost, s. r. o. za citlivé řešení respektující ar‑
chitektonický ráz kaple.

Antonín Škoch,
zástupce Satalic v pastorační

radě farnosti Vinoř
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Putování za svatou Annou do SatalicKAPLE SV. ANNY 
MÁ NOVÉ OKAPY

SATALICKÁ KNIHOVNA  
- tři měsíce čtení zdarma pro všechny čtenáře
Vážení čtenáři,
i když se motiv pandemie objevuje na 
stránkách celé řady knih satalické knihov‑
ny, nikdy by nás nenapadlo, že něco tako‑
vého zasáhne i do našeho chodu. Nicméně 
stalo se tak, a kvůli nařízením se nejenom 
zrušila celá řada akcí, návštěv školáků, ale 
dokonce musela být knihovna na nějaký 
čas uzavřena. Rozhodli jsme se proto, že 
všem čtenářům, kteří v  době nuceného 
uzavření knihovny měli platnou registra‑
ci, prodloužíme její platnost o 3 měsíce.

HURÁ DO ŠKOLY,
HURÁ DO KNIHOVNY
Soutěž pro malé čtenáře, kterou pandemie 

také přerušila, bude obnovena 3.  září, až 
se děti vrátí z táborů a dovolených, a bude 
pokračovat do 8.  října. Všechny zúčast‑
něné děti se mohou těšit na speciální pře‑
dávání odměn, na kterém si budou moci 
popovídat s ilustrátorkou a autorkou celé 
řady dětských knih Andreou Popprovou.

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Jako předešlé prázdniny, ani toto léto vás 
nenecháme bez přísunu knih. Otevřeno 
bude každý čtvrtek od 9 do 11 a  od 15 
do 18. Pokud plánujete delší dovolenou, 
nemusíte si dělat starosti s vrácením knih, 
výpůjčky jsou automaticky zadávány na 

celé léto, knihy tedy postačí vrátit začát‑
kem září.

KNIHOVNA NA VZDUCHU
2. července 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.

Kříž u rybníka U kamenného stolu Kaple sv. Anny v Satalicích
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Zatím nenápadně a  pozvolna se v  oblasti 
zvané „Rádiovka“, podél ulice K  Cihelně 
vedoucí k  Horním Počernicím, připra‑
vuje nová plocha pro relaxaci a  volný čas 
obyvatel našich i  mimosatalických. Zatím 
můžete zahlédnout pozůstatek původního 
jabloňového a  rybízového sadu, který byl 
založen v 50. letech 20. století. Dnes již pře‑
stárlé stromy v prozatím neudržované části 
zakrývají výhled na nově vznikající sad.

Název „Rádiovka“ celé oblasti zůstal do‑
dnes. Vztahuje se k minulému století, kdy 
bylo v důsledku zahájení prvního vysílání 
Československého rozhlasu u  kbelského 
letiště (1923) rozhodnuto postavit nový vy‑
sílač i s budovou právě v Satalicích. Proto 
byla v letech 1923−1927 postavena budova 
pro vysílání radiotelegrafie. Ze Kbel byly 
přestěhovány tři lampové vysílače. Jeden 
z nich sloužil pro zpravodajství ČTK, dru‑
hý pro meteorologickou stanici pro po‑
třeby letového provozu a třetí stanice byla 
jako podpůrná pro Československý rozhlas 
na dlouhé vlny. V okolí stanice byly posta‑
veny dva 100metrové stožáry a  o  několik 

let později přibyl stožár ještě jeden. Budova 
Rádiovky svému původnímu účelu už ne‑
slouží, získala nové využití a stala se sídlem 
1. IT Gymnázia v Praze.

Těší nás, že jsme pro naši myšlenku ob‑
novy sadu našli oporu u odboru ochrany 
prostředí hl. m. Prahy a sad se nyní na části 
plochy revitalizuje. Projektant Michal Mal‑
kus vycházel z historie území a promítl ho 
do prostoru sadu a tvaru výsadeb. Výsadba 
stromků i  uspořádání cest a  cestiček čle‑
něné v kruzích a půlkruzích symbolizuje 
šíření radiofrekvenčních vln. Navržená 
skladba výsadeb je různorodá od jablo‑
ní, třešní, hrušní, višní, švestek, meruněk 
až k  ořešákům. Jejich výška kmenu bude 
různorodá s ohledem na umístění v sadu, 
a budou zde i výsadby nízkokmenné, které 
byly v původním sadu, samozřejmě najdete 
také keříky rybízu.

Přes sad povede cyklostezka A44, která 
propojuje území Kbel, Satalic a  Černého 
Mostu. Na cyklostezku v  sadu navazuje 
odpočívadlo s  lavičkami a  relaxačním 

pumptrackem (cyklodráhou pro děti), 
který dobře znáte z území vedle Sportare‑
álu, kde ustoupil stavbě požární zbrojni‑
ce pro dobrovolné hasiče. Pro menší děti 
chystáme malé hřiště s trampolínami. Sad 
budou lemovat aleje jabloní a třešní, území 
doplňují kvetoucí louky.

Myslíme i  na teenagery, kde jedna část 
sadu bude určena pro ně. Relaxační zóna 
s přírodními kládami a houpacími sítěmi 
bude doplněna venkovním pingpongo‑
vým stolem. 

Pokud máte nějaké nápady, které by v tom‑
to území mohly být realizovány (aniž by 
zásadně zatížily obecní rozpočet), napište 
nám je na:
urad@satalice.cz
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Nové relaxační místo v Satalicích – sad Rádiovka

16. 5. se měl konat 11. ročník Běhu Sata‑
lickou oborou. 11. ročník jsme odložili na 
příští rok a letošní „Koronavirový ročník“ 
přizpůsobili aktuální situaci. Běžci měli 
možnost si závodní trať vyznačenou zajíci 
zaběhnout individuálně nebo také během 
cvičebních hodin v Sokole, neboť od 11. 5. 
jsme mohli obnovit sportovní činnost. Poté 
se na webových stránkách zaregistrovali 
a poslali nám svůj čas. Běhu se zúčastnilo 
77 dětí a 16 rodičů. Všechny děti jsme se 
snažili odměnit účastnickým diplomem.

Jsme rádi, že vás kartónoví zajíci v  oboře 
vylákali ven a inspirovali k pohybu a třeba 
i  společně strávenému času. Někomu bo‑
hužel zajíci zjevně vadili. Ač přežili rozma‑
ry počasí, bouřku i vytrvalý déšť, byť tro‑
chu zmáčení a někteří se schlíplýma ušima, 
nezvládli hloupý rozmar vandala, který se 
rozhodl jim opakovaně utrhat uši, zlomit 
tyčky a zahodit je do lesa. Museli jsme se‑
stavit resuscitační tým, který chodil na pro‑
cházku do obory s  kladivem, vruty, šrou‑
bovákem, lepenkou a špejlemi a průběžně 
zajíce oživoval a vracel na místo.

Aby palouk nevyšel ze cviku a  nedivil se, 
co se děje  – vždyť je 3. květnová sobota, 
modré nebe, zelené stromy, ptáci zpívají 
a natěšení závodníci a nervózní pořadate‑
lé nikde? Tak se tentokrát naprosto klidní 
pořadatelé 16. 5. v deset hodin na palouku 
sešli a trať si společně uběhli.
Těšíme se, že se sejdeme příští rok již na 
tradičním běhu. I  když ten letošní, mohl 
mít pro někoho také něco do sebe. Ostatně 
jako celá karanténa.

Za organizátory
Kateřina Mlčochová

BĚH ZA ČASU KORONAVIRU
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Vítání občánků 
v novém termínu 
V souvislosti s opatřeními proti šíření ko‑
ronaviru a  na základě rozhodnutí vlády 
ČR byl původní termín zrušen. Jelikož 
doufáme, že již bude příznivá situace pro 
takováto milá setkání, byl stanoven nový 
termín.

Slavnostní vítání občánků proběhne 
v pátek 18. září v přízemí Komunitního 
centra v  městské části Praha ‑Satalice, 
ul. K Rybníčku 8.

• Od 15:00 děti: příjmení A ‑ L
• Od 17:00 děti: příjmení M ‑ Z

Prosíme rodiče dětí narozených v obdo‑
bí od 16. 4. 2019 do 1. 6. 2020, kteří mají 
zájem zúčastnit se slavnostního vítání ob‑
čánků (jejichž trvalé bydliště se nachází 
na území Městské části Praha ‑Satalice), 
aby se přihlásili u  paní Vlčkové, tel.: 
286 851 326, mail: vlckova@satalice.cz  
do 15.  srpna  2020 (v  e ‑mailu, prosím, 
uveďte: jméno a  příjmení dítěte, datum 
narození dítěte, adresu trvalého bydliště 
dítěte a telefonní kontakt).

Těšíme se na společné setkání!

SETKÁNÍ S JUBILANTY 
– nové termíny v září
Městská část každého čtvrt roku pořádá společná slavnostní setkání jubilan‑
tů, kteří dosáhnou svého jubilea v tom období. Setkání pro narozené v prvním 
pololetí tohoto roku se bohužel nemohla uskutečnit, a  jelikož nechceme, aby 
o společné setkání přišli, přesunuli jsme termíny na září. Všichni jubilanti budou 
o novém termínu vyrozuměni osobním dopisem. Připraven bude pro každého 
opět dárek i malé pohoštění.

Termíny setkání:
• 15. 9. od 15.30 hod. – jubilanti narození v lednu–březnu
• 22. 9. od 15.30 hod. – jubilanti narození v dubnu–červnu
• 25. 9. od 15.30 hod. – jubilanti narození v červenci–září

V letošním roce oslavilo a oslaví své kulaté a půlkulaté narozeniny (počítaje od 
70 let) více než osmdesát našich spoluobčanů. Pokud se nebudou moci účastnit, 
přejeme všem alespoň touto cestou pevné zdraví. S ostatními se těšíme na setká‑
ní v Komunitním centru v městské části Praha ‑Satalice, K Rybníčku 8.

Paní Věra Stejskalová, nejstarší občanka 
Satalic, se s naším světem rozloučila 8. 6. 
2020 v nedožitých 101 letech. Na setká‑
ní s námi už nepřijde, ale v našich srdcích  
s námi bude stále díky své dobré náladě, po‑
zitivnímu přístupu a neutuchající energii.

Rozloučila se s námi 
nejstarší občanka 
Satalic

PARKUJTE VÍCE NA SVÝCH 
POZEMCÍCH!!!  

Sekání trávy 
a úprava zeleně 
u chodníkůZdvořile žádáme všechny obyvatele Sata‑

lic, aby parkovali primárně na svých po‑
zemcích a omezili tím parkování vozidel 
na komunikacích. Vozidel bohužel neu‑
stále přibývá a parkovací stání na komu‑
nikacích nejsou neomezená. Pokud bude‑
te parkovat svá auta na svých pozemcích, 
předejdeme tím neustálým sousedským 
sporům! Respektujte prosím, že NIKDO 
NEMÁ VYHRAZENÉ MÍSTO PRÁVĚ 
PŘED SVÝM OKNEM! 
Děkujeme, že tuto výzvu budete akcepto‑
vat! Parkovací zóny, ke kterým se uchylu‑

je spousta městských částí, považujeme za 
krajní řešení, které s sebou nese pro obča‑
ny kromě výhod i spoustu potíží. Vyhlášky městská část vydávat ne‑

může, přesto bychom rádi požádali 
všechny majitele zahradních sekaček, 
aby omezili sekání trávy o víkendu, 
zejména v neděli v době oběda a od‑
poledních návštěv!
Zároveň prosíme všechny, jejichž ze‑
lené keře a stromy zasahují do chod‑
níků, aby tuto zeleň upravili tak, aby 
nezasahovala do komunikací a byl 
zajištěn bezpečný pohyb chodců od 
nejmenších po největší. 
Děkujeme!
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JARO U SATALICKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Do letošního března vcházeli naši sata‑
ličtí hasiči plní očekávání. V plných ob‑
rátkách byly přípravy hasičské zábavy, 
děti trénovaly na soutěž v uzlování, ale 
nejzásadnějším dnem mělo být pondělí 
23. března 2020, kdy měla být zahájena 
výstavba naší nové zbrojnice.

Osud tomu všemu ale nakloněn nebyl. 
Ve čtvrtek 12. 3. jsme z důvodu nařízení 
vlády o rušení společenských akcí museli 
zrušit hasičskou zábavu. Zahájení výstav‑
by zbojnice bylo odloženo na neurčito. 
V  prostorách hasičské zbrojnice, kterou 
sdílíme společně s profesionálními kole‑
gy, začal platit zákaz veškerých návštěv, 
kromě nezbytné výjezdové činnosti a tím 
pádem došlo ke zrušení schůzek dospě‑
lých i  dětských hasičů. Současně byly 
podle poplachového plánu vyhlášeny 
všem jednotkám sboru dobrovolných ha‑
sičů na území hlavního města Prahy po‑
hotovosti, při kterých pomáhaly v režimu 
24hodinových směn zabezpečovat plošné 
pokrytí v hasebních obvodech svých nad‑
řazených profesionálních stanic.

Naše jednotka se po dobu tohoto opatření 
zúčastnila šesti 24hodinových směn a vy‑
jela k 11 mimořádným událostem.

Kromě výjezdové činnosti jsme plni‑
li i  úkoly na poli boje proti koronaviru. 
V rámci nouzového stavu obdržela měst‑
ská část dezinfekci pro občany. Tu jsme 
přelévali z  velikých kanystrů do malých 
lahviček poskytnutých bezúplatně fir‑
mou Coca ‑Cola. Plné lahvičky posléze 
zaměstnanci úřadu rozváželi bezplatně 
občanům. Po zakoupení přístrojů na vý‑
robu ozonu probíhá dezinfekce budov ve 
správě městské části, kterou zajišťují také 
naši hasiči.

20.  dubna nám svitlo na lepší časy. Po 
skoro měsíčním odkladu se začala sta‑
vět naše nová zbrojnice. Když vše půjde 
podle harmonogramu, tak bychom již 
začátkem příštího roku mohli bydlet po 
dlouhých desetiletích opět v  důstojných 
podmínkách splňujících všechny poža‑
davky na moderní zázemí hasičů všech 
věkových kategorií.

Moc děkujeme vedení městské části za 
podporu.

Na závěr bych rád oznámil náhradní 
termín zrušené zábavy, a to 7. 11. 2020. 
Těšíme se na vás.

Tomáš Maršál, velitel SDH Praha ‑Satalice

Vedení městské části děkuje všem 
dobrovolným hasičům za pomoc 
při distribuci dezinfekce, šití rou‑
šek a zabezpečování dezinfekce 
prostor našich příspěvkových or‑
ganizací pomocí ozonu. 

Za jejich nasazení v době nouzo‑
vého stavu jim za hlavní město 
Praha poděkoval také náměstek 
primátora a radní pro bezpečnost 
Petr Hlubuček.

ŠKOLKA ZAHÁJILA PROVOZ 11. 5., 
třída Rybiček přivítala děti v novém!
Na 11. května se paní učitelky i provoz‑
ní zaměstnanci naší školky moc těšili. 
Byli jsme rádi, že jsme i  za mimořád‑
ných okolností mohli školku otevřít 
alespoň s omezeným provozem. Školka 
byla připravena, všechny hračky i pro‑
story řádně vydezinfikovány. U  všech 
vchodů máme instalovány bezdotyko‑
vé dávkovače dezinfekce, dezinfekční 
rohože. Děti používají antibakteriální 
mýdlo a papírové ručníky. Bezpečnost‑
ní opatření rodiče, personál i děti přijali 
bez problémů a vše dodržují. Dokonce 
i nejmenší děti zvládají zvýšené nároky 
na hygienu bez problémů.

Během znovuotevření školky čekalo na 
děti ze třídy Rybiček překvapení. Třída 
byla přestavěna a  přibyly nové herní 

prvky, dvě patrové věže – loď a ponor‑
ka. Věže jsou navíc vybaveny i nástěn‑
nými didaktickými hrami, které vytváří 
podnětné prostředí přívětivé dětskému 
vnímání světa a  zároveň slouží i  jako 
originální dekorace. Děti tyto prvky 
s nadšením přijaly a s radostí je využí‑
vají ke hrám. Tato přestavba se mohla 
uskutečnit díky finančnímu příspěv‑
ku MČ Satalice, které tímto děkujeme 
a velmi si jejich podpory vážíme.

Také bychom rádi pro děti zajistili i za 
těchto ztížených podmínek prázdnino‑
vý provoz od 29. do 17. 7. 2020. 

Za třídu Rybiček Lenka Janů
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PRVNÍ DNY ŽÁKŮ II. A VE ŠKOLE
V pondělí 25. května se do školy vrátilo 
i čtrnáct dětí ze II. A. I když řada věcí 
pro ně byla nová a vedle běžných škol‑
ních pravidel a  povinností se objevilo 
množství dalších, velmi rychle si všich‑
ni na bezpečnostní opatření zvykli a po‑
ctivě je dodržují. Většina z dětí se znovu 
do školy těšila, jelikož po dvou měsících 
konečně mohly vidět své spolužáky 
a  paní učitelku. Po časech strávených 
doma je to pro ně vítaná změna. Jediné, 
co vnímají trochu negativně, je nošení 
roušek, které, stejně jako pro ostatní, 
není úplně pohodlné.

Každý den jsou žáci II. A  ve škole čtyři 
vyučovací hodiny, kdy se od rána věnují 
českému jazyku, matematice, čtení, pr‑
vouce.

O své pocity a názory na návrat do školy 
a vše s tím spojené se podělily:

„Bylo to zajímavé. Ale pak jsem si zvyk‑
la. Docela jsem se těšila. Jsem ráda, že tu 
můžu být.“ (Markéta)

„Jsem ráda, že jsem se vrátila do školy, pro‑
tože si můžu hrát s kamarády.“ (Magda)

„Jsem ráda, že jsem se mohla vrátit. Jsem 
ráda, že vidím spolužáky a paní učitelku.
Věřím, že Covid 19 zmizí.“ (Aneta)

„Radši bych si přispal! Povídám si s kama‑
rády. Nemám rád roušku.“ (Vilda)

„Jsem rád, že jsem ve škole. Nesnáším 
roušku. Mám rád, že si můžu hrát s Jirkou. 
Mám rád učení. Mám rád čtení.“ (Teo)

„Všechno mi přijde dobré, jenom brzké 
vstávání. Máme to lehké a  jsou tu kama‑
rádi.“ (Kája)

„Jsem ráda, že jsem se vrátila do ško‑
ly, protože vidím kamarády a  že se učím 
s paní učitelkou a jsem tu radši než doma.“ 
(Gabi)

„Já jsem ráda, že jsem se vrátila do školy 
a viděla kamarády. Jsem ráda, že jsem vi‑
děla paní učitelku a podle mě je to lepší ve 
škole.“ (Eliška)

„Jsem rád, že jsem se vrátil do školy. Radši 
bych si přispal.“ (Jirka)

„Jsem ráda, že jsem se vrátila do školy, as‑
poň vidím kamarády.“ (Viki)

„Jsem rád, že jsem tady a hraji si s kamará‑
dy. A hraji si s mým nejlepším kamarádem 
Vildou.“ (Kryštof)

Život se vrací do normálu a zdá se, že děti 
to vnímají velmi pozitivně a  návrat do 
školy je pro ně vítaná změna.

Bc. Tereza Dvořáková a žáci II. A

SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY: 
Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020
Letošní školní rok začal jako každý 
jiný. Přivítali jsme prvňáčky, zopa-
kovali jsme se žáky učivo předešlého 
školního roku, konaly se první třídní 
schůzky. Žáci se přihlásili na školní 
i externí kroužky. Deváťáci začali pře-
mýšlet o  volbě středních škol a  praco-
vat na závěrečných pracích. A  pak už 
bylo vše trochu jinak… Odstoupila 
paní ředitelka a  začaly se objevovat 
první zprávy o  koronavirové infekci 
v Evropě.

Před jarními prázdninami ještě žáci  
9. ročníků stihli odprezentovat své závě‑
rečné práce, a pak nás čekaly velké změ‑
ny. V  úterý 10.  března, jsme se dozvě‑
děli, že budou plošně uzavřeny všechny 
školy. Ze všeho nejdříve bylo potřeba 
zajistit spojení se všemi žáky. Aktivovali 
jsme komunikační platformy Whereby.
com a  MS Teams a  učilo se dál  – jen 
distančně. Byla a  je to nová výzva pro 
všechny – učitele, žáky i rodiče. I zápis 
do 1. ročníků proběhl zcela netradičně, 

a to bez přítomnosti budoucích žáčků.
Poté se situace začala zlepšovat. Od 
11.  května mohli do školy přijít žáci  
9. ročníků, aby si ověřili své znalosti na 
přijímací zkoušky a  případně doladili 
formu. Čekání na termíny přijímacích 
zkoušek bylo pro všechny žáky 5., 7. a 9. 
ročníků stresující. Věříme ale, že úspěš‑
ně obhájí své znalosti a splní si tak svá 
přání.

25.  května se dobrovolně vrátila i  část 
žáků 1. stupně. Děti si užívají spolužá‑
ky, setkávají se také se svými učitelkami 
2. stupně a  celkově je to pro ně vítaná 
změna prostředí, kterou po tak dlouhé 
době potřebovaly. 8. června se nám do 
školy vracejí na konzultace žáci 2. stup‑
ně.

1. června jsem byla jmenována ředitel‑
kou školy. Mým cílem je vést školu ro‑
dinného typu, kde se budou cítit dob‑
ře a bezpečně žáci i učitelé. O dění ve 

škole se budete dovídat prostřednic‑
tvím školního webu a  neformálních 
schůzek s rodiči, které plánuji pořádat 
pravidelně v příštím školním roce.

Konec netradičního školního roku se 
pomalu blíží. Věříme, že nám vyjde po‑
časí a my se budeme moci rozloučit se 
všemi žáky na školním hřišti při předá‑
vání vysvědčení 26. června.

Už nyní plánujeme nový školní rok 
2020/2021, ačkoli si uvědomujeme, že 
ani ten nebude nejspíše úplně běžný. Už 
ale máme zkušenost a víme, jak si po‑
radit.

Děkuji za podporu všem pedagogickým 
a provozním zaměstnancům školy, zři‑
zovateli MČ Praha ‑Satalice, rodičům 
i žákům a přeji všem krásné léto.

Ing. Daniela Vočadlová, 
ředitelka školy
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Online výuka v I. A
Současná výjimečná situace výrazně 
zkomplikovala život žákům a studentům 
v celé republice a v prvních ročnících ZŠ 
to platí dvojnásob. Po počátečních oba‑
vách ale musím říci, že díky skvělé spo‑
lupráci rodičů se nám v 1.A podařilo vše 
krásně zvládnout. Využíváme jednodu‑
chou videokonferenční platformu, která 
na rozdíl od mnoha jiných umožňuje vi‑
dět všechny účastníky najednou a po ce‑
lou dobu spojení, což je u malých prvňáč‑
ků asi ze všeho nejdůležitější. Připadáme 
si skoro jako ve třídě.

Celá třída se tak setkává každý den ve 
dvou až třech proměnlivých skupin‑
kách a  společně poctivě pracujeme na 
těch nejdůležitějších „prvňáčkovských“ 
dovednostech  – psaní, čtení a  počítání. 
Místo tabule používáme skvělou možnost 
sdílení obrazovky, kam dětem mohu pro‑
mítat připravená videa (např. s postupem 
psaní) a další názorné grafické materiály 
(řešení matematických úloh apod.), které 
nám alespoň trochu nahrazují nemožnost 
názorného vysvětlení pomocí manipula‑
ce s pomůckami ve třídě. A na Den dětí 
jsme si troufli i  na online luštění tajem‑
ných šifer!

Mám velikou radost z  toho, jak rychle 
se z dětí stali samostatní „onlajnoví ma‑
záci“  – bravurně zvládají obsluhu svých 
přístrojů, vypínají a zapínají mikrofon či 
kameru, jak je potřeba, v případě potíží se 
spojením se dokáží i samostatně odhlásit 
a  znovu přihlásit, a  dokonce už zvládají 
i přiblížit písanku ke kameře tak akorát, 
aby paní učitelka dobře viděla, jak krásně 
se jim psaní daří – a to je těžší, než by se 
mohlo zdát!;‑)

Na závěr bych ráda velice poděkovala ro‑
dičům, protože bez jejich vydatné pomo‑
ci, zvláště v  začátcích naší online výuky, 
bychom se prostě neobešli. Stálo to za 
to – děti jsou úžasné a pokrok, který od 
zavření školy udělaly, je větší, než jsem si 
v březnu dokázala představit.

Mgr. Jarmila Křížková a třída I. A

PÁŤÁCI POMÁHAJÍ OSTATNÍM
Již během podzimu minulého roku se 
zrodil ve třídě V. A nápad, jak pomáhat 
při učení svým spolužákům a  jak pro 
svou třídu udělat vyučování zábavnější 
a přínosné pro každého. Žáci se do prá‑
ce pustili plni energie a vznikl celoroční 
projekt. Během tohoto projektu si žáci 
vyzkoušeli připravit aktivity do vyučo‑
vacích hodin či dokonce část vyučovací 
hodiny „odučit“ a podívat se na vyučo‑
vání také z druhé strany, ze strany uči‑
tele. Vznikla tedy spousta pracovních 
listů, zajímavých kvízů, her aj.

Celý projekt nepřekazila ani nucená 
pauza od klasické výuky. Naopak. Spo‑
lečnými silami jsme se rozhodli po‑
máhat nejen svým spolužákům ve tří‑
dě, ale také kamarádům z nižších tříd 
a jejich učitelkám. Začali jsme vytvářet 
pracovní list pro nižší ročníky, zejména 
pro žáky 4. tříd.

„Pracovní listy děláme proto, aby ostat‑
ní děti měly co dělat a abychom si to vy‑

zkoušeli. Také pro‑
to, že od každého je 
to trochu jiné a paní 
učitelky si mohou 
vybrat z mnoha ver‑
zí a  mnoha úrovní. 
Každý to dělá jinak, 
takže nevím, jak to 
dělají ostatní, ale já 
to dělám spíš tak, 
že se hodně kreslí, 
vybarvuje, spojuje 
a  minimálně píše, 
protože z  toho pak 
bolí ruka (to vím 
z  vlastních zkušeností). Když je hoto‑
vo, tak se odevzdá a paní učitelka nám 
opraví dodatečné chyby, předá dalším 
učitelkám, které si vyberou, okopírují 
a rozdají svým žákům.“ Filip S.

„K procvičování učiva používáme také 
pracovní listy. Děláme je i pro jiné tří‑
dy. Když jsme se v době pandemie uči‑
li doma, vytvořili jsme pracovní listy 

z českého jazyka pro čtvrťáky. Snad se 
jim listy líbily!“ Eliška D.

Doufáme, že jsme svými pracovními 
listy udělali žákům radost a paním uči‑
telkám pomohli!

Mgr. Veronika Bačová
a žáci V. A
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Distanční vzdělávání 
Aj na ZŠ Satalice

Výtvarná výchova 8. ročník – zadání

Období koronaviru přineslo i do naší 
základní školy výrazné změny. An‑
glický jazyk se začal učit distanční 
formou. Předávání cizího jazyka ob‑
zvláště mladším dětem bez osobního 
kontaktu nám připadalo téměř nemy‑
slitelné. Uvědomovali jsme si, že pro 
žáky bude mnohonásobně náročněj‑
ší, a  snažili jsme se najít způsob, jak 
žákům cizí jazyk přiblížit. Začátkem 
dubna jsme rozjeli na prvním stupni 
online výuku anglického jazyka a ví‑
dáme se pravidelně každý týden. Za‑
pojili se žáci ze všech tříd. Věříme, že 
dětem alespoň jedna výuková hodina 
týdně k  distančnímu vzdělávání po‑
máhá a my učitelé máme z dětí radost.

Druhý stupeň se na změnu v  učení 
adaptoval rovněž zdařile. Distanč‑
ní výuka poskytla všem možnost 
vyzkoušet si pracovat dle vlastního 
rozvržení času, což byla jistě velmi 
zajímavá zkušenost. Možnost vzdě‑
lávání přes Microsoft Teams přinesla 
i  spoustu nevšedních zážitků. Stejně 
jako kolegové z  prvního stupně se 
i my vídáme na online hodinách. Kro‑
mě žáků se videovýuky ale účastnili 
i  tvorové, kteří by se běžně do hodin 
angličtiny nepodívali, jako například 
spousta domácích mazlíčků včetně 
papoušků, králíků anebo třeba koček.
Vzdělávali jsme se zkrátka všichni.

Žáci si zaslouží naši velkou pochvalu, 
protože situaci zvládají celou dobu 
skvěle, do online výuky se připojují 
pravidelně, jsou aktivní, veselí a  ne‑
ztratili energii. Je znát, že se těší na své 
kamarády ze třídy, a doufáme, že i na 
angličtinu!

Mgr. Alžběta Pobudová
a Martina Sypecká

Vnější a vnitřní svět
„Uvnitř nás existuje vnitř‑
ní svět, realita, která často 
přímo nesouvisí s realitou 
vnější, tedy tím, co se děje 
okolo nás. Například mů‑
žeme snít o  budoucnosti, 
která se v  tom vnějším, 
fyzickém světě ještě ne‑
projevila. Existuje tedy 
svět uvnitř nás, ve kterém 
se ve skutečnosti odehrává 
hlavní část našeho života, 
ať si to uvědomujeme nebo 
ne. Co nám říká moud‑
rost všech možných du‑
chovních tradic ze všech 
koutů světa, je to, že co se 
děje uvnitř nás, to se pak 
projeví vně. To, jak jsme 
v  našem vnitřním životě 
naladěni, tím ovlivňujeme 
vnější svět kolem nás.“

• Vnitřní svět − to je to, 
co máme uvnitř − naše 
touhy, přání, představy 
a pocity…
• Vnější svět − to je všech‑
no kolem nás − krajina, 
lidé, prostředí, věci…

Protože máme výtvarně 
pracovat také s elektronic‑
kými médii, tak tuto práci 
budeme tvořit v  kreslicím 
programu, který máte 
k  dispozici, většinou je to 
Malování 2D a 3D, možná 
jiné… Předpokládám, že 
jste již s  některým praco‑
vali.
Pokud ne a  měli byste 
s  tím velký problém, tak 
úkol udělejte v kresbě, for‑
mát A5 /malý sešit/.

Vaším úkolem bude vy‑
tvořit abstraktní plochu 
(pouze barvy a tvary), kte‑

rá bude vyjadřovat vaše 
emoce (pocity), váš vnitř‑
ní svět.

1) Přemýšlejte o  tom, jací 
jste, jak se cítíte, jaké barvy 
máte rádi…
2) Váš vnitřní svět může 
být barevný i  černobílý, 
veselý i temný…
3) Pozor na různé hotové 
symboly srdíček, hvězdi‑
ček… snažte se je nepou‑
žívat a soustředit se jen na 
barvu a tvar.

Mgr. Iva Grundová 
a žáci VIII. A

Škola v době koronaviru očima žáků
Po uzavření škol 11. 3. 2020 
se všichni učitelé a žáci do‑
stali do nezvyklé situace. 
Historikové praví, že ploš‑
ně uzavřené školy byly na‑
posledy za druhé světové 
války. Před námi najednou 
vyvstal těžký problém. Jak 
(se) učit, když před námi 
nestojí nikdo dospělý se 
zkušenostmi, znalostmi 
a „bičem“, který nás nutí být 
bdělí a  soustředit právě na 
tu jednu věc a nelétat v my‑
šlenkách, kde se nám jen 
zachce?
Být doma a  organizovat si 
denní činnosti dle svého je 
skvělé, ale to jedna z nejtěž‑
ších věcí − tam leží špinavé 
nádobí, na stůl máma při‑
nesla něco dobrého, v  te‑
levizi právě běží oblíbený 
pořad… Najednou se kolem 
nás objevují stovky rušivých 

elementů. Naneštěstí jsem 
to právě jen já, kdo se musí 
přepnout do školního reži‑
mu začít pracovat.
S touto situací nikdo nepo‑
čítal. Devítku člověk zaži‑
je jen jednou. Je ohromná 
škoda, že nás tato událost 
zastavila právě v  době, kdy 
všechno kolem nás klapa‑
lo… Příprava na přijímačky, 
nácvik na ples, vymýšlení, 
jak si užít poslední dny na 
naší škole… Je hloupé, že 
si člověk uvědomí, co má, 
až když to ztratí. Čas, kte‑
rý nás neoblomně spojoval 
a rozděloval nepřetržitě de‑
vět let nám pod nohy hodí 
překážku, která nám ukáže, 
jací kamarádi jsme skutečně 
byli, jak nám na sobě zále‑
želo.
Konečně z  médií zazněla 
pro nás tak důležitá infor‑

mace – MŮŽEME SE VRÁ‑
TIT! Zase můžeme mít po‑
cit, že na vše nejsme sami!
Nastává den D, stojím před 
školou a  marně hledám 
dobře známé tváře, ale ni‑
kde nikdo. Stojí tu jen vy‑
smátý hlouček zarostlých 
teenagerů, kteří řeší, kdo 
vypadl v  Superstar. Najed‑
nou se někteří otočí a volají: 
„Nazdááááár…!“ Mně v  tu 
ránu polije horko a obklopí 
pocit radosti, že jsem zase 
mezi svými. Je to báječný 
pocit někam patřit a být na 
stejné lodi s partou skvělých 
lidí, kteří jsou tak jiní, a při‑
tom tak stejní.

Nakonec stačí jen napsat, 
zvládli jsme to! Jsme zpět!

Mgr. Markéta Musilová 
a třída IX. A
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KONCERT UČITELŮ 

ZUŠ Marie Podvalové 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

Výstavu výtvarného oddělení 
DO GALERIE KOMUNITNÍHO CENTRA 

Zahájení v 16:00 
Před začátkem výstavy zahrají žáci ze třídy Dity Eiseltové 

 před Komunitním centrem 

a 
  

Závěrečný  koncert 
DO SÁLU ZUŠ V SATALICÍCH 

Začátek koncertu v 17:00  

24. 

ČERVNA 

2020 

BENEFIČNÍ KONCERT
HUDBY STARÝCH MISTRŮ

MČ  S A T A L I C E  A  K U L T U R N Í  K O M I S E  V Á S  Z V O U  N A

HRAJE

MUS ICA  FLOREA

J IŘ INA ,  IVA  A  MAREK  ŠTRYNCLOV I

2 4 .ČE R V N A  2 0 2 0  |  1 8  H O D I N  |

 V E N K O V N Í  P Ó D I U M  K O M U N I T N Í H O  C E N T R A

 ( V  PŘ Í P A DĚ  D E Š TĚ  S E  K O N C E R T  K O N Á  U V N I TŘ  K C )

PŘ I JĎT E  S I  P O S L E C H N O U T  K R Á S N O U  H U D B U ,  P O P Í T  D O B R É  V Í N K O
 A  B Ý T  Z N O V U  S  PŘÁ T E L I  A  S O U S E D Y  V E N K U .

V S T U P N É  J E  D O B R O V O L N É  A  J D E  N A  P O D P O R U  U MĚL CŮ ,  K T EŘ Í
N E M O H O U  K O N C E R T O V A T .

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Jak jsme prožili období, které v historii naší školy nemá obdoby?
Situaci, kdy umělecké obory budeme učit 
na dálku, tzv. distančně, jsme si nedoká‑
zal nikdo představit. Během několika dní 
však kreativní učitelé připravili ukázky 
distančních hodin, jak by asi mohly vy‑
padat, a „rozjeli“ jsme to. Hodiny hlasové 
výchovy a hudební nauky pak posloužily 
jako inspirace pro další „zušky“.

Vždycky v  obtížných a  zlomových situ‑
acích poznáte kvality lidí. A  tak se stalo 
i  u  nás. Někdo pravidelně docházel do 
školy a navazoval kontakty se žáky, někdo 
pracoval z domova a někdo se uchýlil na 
chalupu. Ti, pro které je práce posláním 
a koníčkem, vymýšleli, jak žáky rozptýlit, 
pobavit a například v tanci zaměstnal pan 
učitel se žákem i celou rodinu.

Pro vedení školy se vlastně nic nezměnilo. 
Dál jsme plnili pracovní úkoly. Sledovali 
novinky, doporučení (většinou marně) 
a netrpělivě očekávali opětovné zprovoz‑
nění škol. Situace nás i  žáky mnohému 
naučila. Zacházet s  technikou, nahrávat 
skladby, poslouchat je, poznávat chyby 

a hodnotit vlastní výkon. Jediné, co nevi‑
dím ráda, je dobrovolnost docházky žáků 
do škol.

A abychom neusnuli na vavřínech, máme 
třítýdenní finanční kontrolu z magistrátu 
hlavního města Prahy a věřte, že distanč‑
ně neprobíhá. Inu, jak říká české přísloví: 
„Na chudý lid musí být přísnost.“

V  současné době vybíráme nové žáky 
na školní rok 2020/2021 a jsem ráda, že 
o studium je opět velký zájem.

Hezké léto, hodně slunce a  odpočin‑
ku a  šťastné shledání ve školním roce 
2020/2021.

Ivana Heřmánková,
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové
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TJ SK SATALICE
Po uzavření sportovišť v půlce břez‑
na a  informacích o  dlouhé odstáv‑
ce jsme připravovali harmonogram 
prací na znovuotevření sportovišť. 
V  důsledku rychlého rozvolňování 
jsme i  my museli na danou situaci 
zareagovat.

Regenerace travnatého fotbalové‑
ho hřiště začala na čas a  povedla se 
na výbornou. Byl proveden i  úklid 
a úprava okolí areálu.

V tenise to byl vcelku fofr, letos jsme 
zvládli bourání hal i přípravu antuko‑
vých kurtů během 5 dnů. Největším 
problémem bylo sehnat potřebný po‑
čet lidí na bourání hal. Těm, co přišli 
pomoci, ještě jednou veliké díky.

Momentálně jsou již sportoviště vy‑
užívána rekreačními hráči i  našimi 
výkonnostními sportovci. Na léto 
máme připravena tenisová soustře‑
dění od 10. 8. − 14. 8. 2020 a dále již 
tradiční od 24. 8. − 28. 8. 2020. Tyto 
akce jsou určeny pro hráče i hráčky 
oddílu, ale i  pro nové děti, které si 
chtějí vyzkoušet tenis. Náplní jsou 
také míčové hry a  kondiční přípra‑
va. Nábor nových tenistů proběhne 
v září. 

Více na www.tenissatalice.cz

Zároveň vás všechny chci pozvat 
k nám do Sportareálu, ať už si chcete 
zasportovat s  rodinou nebo přáteli. 
K  dispozici je beachvolejbal, tenis, 
nohejbal i fotbal.

Dětem přeji krásné slunečné prázd‑
niny plné dobrodružství a  rodičům 
hodně odpočinku.

Milan Bíško,
předseda TJ SK Satalice

SAS Satalice 
očekává sportovce 
i turisty!

100 let fotbalu 
v Satalicích 
– ODLOŽENO 
NA ROK 2021Po uzavření areálu z  důvodu epidemie 

Covid 19 se vše znovu pomalu a jistě za‑
číná vracet do normálu. Sportoviště jsou 
připravena a opět již využívána sportovci. 
K občerstvení je otevřeno okénko a již ne‑
trpělivě vyhlížíme turisty.

Část hotelu v  současné době využívají 
profesionální hasiči ze Satalic z  důvodu 
rekonstrukce dvora a  střechy jejich sta‑
řičké zbrojnice. S nimi jsou zde stavbaři, 
kteří budují v  areálu dobrovolným hasi‑
čům moderní zbrojnici. A tak tady zatím 
„žijeme“.

Uvidíme, jak se podaří na prázdniny zrea‑
lizovat některá soustředění – fotbal, tenis 
a příměstské tábory Tom Talent – a různé 
kurzy a školení jako před karanténou.

Přeji krásné léto a těším se na vaši návště‑
vu.

Milan Bíško,
předseda TJ SK Satalice

20. června se měly uskutečnit oslavy 
100 let fotbalu v Satalicích. 

Bohužel kvůli koronavirovým opat‑
řením nebylo možné akci uskutečnit, 
ale nebojte se, uskuteční se příští rok. 

Jakmile bude stanoven nový termín, 
budeme vás informovat.

Roman Hogen 

placená inzerce

Obchodní akademie Praha 9 Satalice

www.hustaskola.cz

otevírá

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

a zve na akci

STAŇ SE STŘEDOŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU

ve dnech středa 2. 12. nebo čtvrtek 3. 12. 2020
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SATALICE NÁM BĚHEM JARA ROZKVETLY
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SKLÁDKY A ODPADKY V OKOLÍ SATALIC
V  dubnovém čísle Satalického zpra‑
vodaje mě zaujalo povídání o  historii 
odpadů a  skládek, o  budování spalo‑
ven  apod. Ale jak se ukládal a  zpraco‑
vával odpad v obcích jako jsou Satalice? 
A tak jsem začal pátrat v dokumentech, 
abych našel nějakou stopu o  likvidaci 
zejména pevných odpadů v  naší měst‑
ské části. Bohužel toho mnoho není.

V jednom ze zápisu z obecní rady je uvá‑
děno, že obci patřily pozemky bývalého 
„mrchoviště“. To býval prostor, kam se 
ukládala mrtvá těla uhynulých zvířat. 
Tento pozemek měl být někde v  oblasti 
za dnešním dvorem firmy IPODEC. Kdy 
vznikl a kdy byl zlikvidován, není bohužel 
nic známo.

Bývalou skládkou stavebního materiálu 
je v podstatě i násep nad železniční tratí, 
kde se vždy říkalo „Borovičky“. Vznikl 
při budování této trati pískovcovým pod‑
ložím.

Další skládkou, tentokrát tekutou, bylo 
i kaliště zvané „plivátko“ v Panelové uli‑
ci. Byla to nádrž kalů z bývalé továrny na 
barvy a laky. Byla zlikvidována na počát‑
ku 70. let.

Stejně tak byl v  70. letech zavezen bý‑
valý lom na cihlářskou hlínu u  Cihelny, 
kam se kdysi chodívalo nejen koupat, ale 
i bruslit.

Jinak se v minulosti v Satalicích používa‑
ly k  likvidaci pevných odpadů zejména 

bývalé rokle a úvozové cesty. Tyto cesty 
jsou již zavezené a  po některých zůstaly 
jen názvy:
• Takto byla zavezena úvozová cesta ve‑
doucí od budovy nádraží do dnešní ulice 
U Řempa (původně se tato ulice jmeno‑
vala Nad Úvozem).
• Po americkém náletu na konci války do‑
šlo k  poškození 90  % satalických domů. 
K  likvidaci zničeného a  nepotřebného 
materiálu byla využita rokle vedoucí po‑
dél statku (dnešní park vedle komunitní‑
ho centra). Po rokli zůstal jen název blíz‑
ké ulice – K Rokli.
• Další zavezený úvoz vedl od dnešní ulice 
K Lindě směrem k objektu čističky. Dnes 

ho jen připomíná název ulice K Hluboké 
cestě.
• Zavezena byla i  rokle, která vedla od 
konce zahrádek směrem na Radonice 
a vedla dolů do obory.
• Ještě jedna úvozová cesta vedla ze Sata‑
lic směrem do Kyjí. Říkalo se zde „V hruš‑
tičkách“ a  byla zavezena po vybudování 
nové silnice do Kyjí v roce 1966.
• V  této oblasti byla ještě jedna skládka, 
a  to u  bývalé železniční odbočky Skály. 
Když pojedete z  Vysočan do Satalic, tak 
na odbočce skály byly po levé straně pís‑
kovcové skály a v nich umělé jeskyně. Na 
konci 50. let tu však došlo k úmrtí mladí‑
ka ze Satalic, a tak bylo rozhodnuto tuto 
část zavézt. V původní podobě zůstala jen 
pravá strana pískovcových skal.

Velká skládka byla i  u  původní silnice, 
která vedla ze Satalic do Chval (dnes zby‑
tek této silnice míjíte při cestě do Horních 
Počernic). Podle starých map zde byl mo‑
čál a  strouha z  něho tekla přes pole do 
bažantnice. Vzpomínám si, jak jsme zde 
jako kluci sbírali výlisky umělohmotných 
baterek nebo umělohmotné lžičky (ne‑
vím, zda to byly ty stejné, co u nich sou‑
druzi z NDR udělali chybu).

Jinak ovšem občané vyhazovali odpady, 
kam se dalo. V  Satalickém zpravoda‑
ji z  roku 1960 je například tento článek: 
Povzdech satalické popelnice. „Proč mě ne‑
postaví za kravín JZD“. Občanovo vyzná‑
ní: „Snad kdyby ji tam postavili, možná, 
že bych to do ní nasypal.“ Motto: Někteří 

Skládky a lom

Skládka a zdevastovaný dům v Budovatelské ulici
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občané neuznali za nutné si včas obstarat 
normalizovanou nádobu na popel. Myslí 
si, že ušetří, budou ‑li popel sypat za kravín 
JZD.

A ve zpravodaji z roku 1961 je zase tento 
článek: Máme u nás pěkné místo k odde‑
chu po práci a pro děti v našem háji. Bo‑
hužel, všichni naši občané ještě nechápou, 
že je povinností nás všech dbáti o  to, aby 
tento přírodní kout nebyl úmyslně poško‑
zován a znečišťován. Nádoby na odpadky 
jsou snad v každém domě, a přesto se sta‑
ré láhve a krabice od konserv nosí do háje 
nebo se jiným odhazují do zahrady. Je to 
snad pohodlnější?

Bohužel jsem nenašel, od které doby za‑
čal v Satalicích odvoz odpadu z popelnic, 
ale v 50. letech už patrně nějaký fungoval. 
Ale snaha o likvidaci pevného odpadu ze 
strany obce existovala. Pravidelně se kaž‑
dý rok prováděl za pomoci občanů jarní 

úklid, hasiči prováděli každoročně sběr 
železného odpadu (ráj pro všechny sbě‑
ratele, kdy se část připraveného odpadu 
přesunul z  jednoho domu do druhého) 
a  stejně tak ve škole probíhal sběr papí‑
ru a železa. V obci byla i sběrna odpadů, 
jeden čas bývala v  objektu cihelny, pak 
v  ulici K  Radonicům, vedle bývalé ko‑
várny a také pod statkem, v ulici K Rokli. 
Od 80. let byl v  Satalicích provozován 
sběrný dvůr (v místech, kde je dnes ulice 
Rážova a  Dany Medřické). Jeho provoz 
skončil v  roce 1999, kdy začala výstav‑
ba rodinných domů. Od roku 1985 byly 
v obci umístěny kontejnery na sklo a do 
vybraných ulic byly přistavovány velko‑
objemové kontejnery na větší odpad. Od 
devadesátých let jsou pak po MČ umis‑
ťovány kontejnery na jednotlivé druhy 
odpadů. V Satalicích od 90. let fungovaly 
i dvě sběrny surovin. Jedna byla v ulici Za 
Železnicí a  druhá byla za areálem firmy 
Vela v Budovatelské ulici. Obě jsou dnes 

již zrušené. V roce 2014 byl na konci uli‑
ce K  Cihelně otevřen sběrný dvůr firmy 
Ipodec a i přes velké výhrady části obyva‑
telstva k jeho provozu plní neocenitelnou 
funkci při likvidaci odpadu občanů z naší 
MČ, protože i dnes existují černé skládky, 
jak je nyní místy vidět např. v ulici K Ci‑
helně směrem na Horní Počernice nebo 
v ulici Za Novákovou zahradou v prosto‑
rách bývalé pily. Pamětníci si vzpomenou, 
jak to dříve vypadalo naproti v  bývalém 
sadu a  jak dopadla devastace vily v ulici 
U  Arborky. A  takových míst se v  Sata‑
licích ještě najde. Ale doufejme, že jich 
bude ubývat.

A  to je asi tak všechno, pokud jsem na 
něco pozapomněl, tak se omlouvám 
a  budu rád, když to pamětníci doplní 
o své poznatky.

Libor Vrabec, kronikář

 

STAROSTOVÉ 1. REPUBLIKY A ZA OKUPACE
V druhé části našeho povídání o staros‑
tech a  zastupitelích ve 130leté historii 
samostatnosti obce si připomeneme  
1. republiku a období protektorátu.

1. starostou Satalic v  nové republice 
byla pan JOSEF FRONĚK, o kterém již 
bylo psáno v minulém čísle Zpravodaje, 
protože byl zároveň posledním staros‑
tou obce v rakousko ‑uherském mocnář‑
ství. A tak začínáme druhým starostou, 
který byl zvolen v roce 1924.

2. starosta
JOSEF HOUŽVIČKA, stavitel ze Sa‑
talic. Jeho fotografii bohužel nemáme. 
Byl starostou v  letech 1924–1926, kdy 
rezignoval na svou funkci.

Zastupitelstvo:
1924–1926: Benák Karel, Fiala Antonín, 
Froněk Josef, Herout Josef, Jarolím Josef, 
Krucký Josef, Kubišta Jan, Novák Fran‑
tišek, Pechr Norbert, Pokorný František, 
Pokorný Josef, Smolík Otokar, Suchánek 
Jan, Viktorin Antonín, Větrovský Jan

3. starosta
JOSEF KRUCKÝ, 
zaměstnanec Státních 
drah
Byl stejně jako jeho 
předchůdce ve své 

funkci pouze 2  roky: 1926–1928. Poté 
odešel do Pardubic.
 
Zastupitelstvo v  období 1926–1928: 
František Pokorný − náměstek, Antonín 
Fiala, Froněk Josef, Herout Josef, Jarolím 
Josef, Krucká Marie, Kubišta Jan, Kučera 
Jan, Martinovský Václav, Novák Franti‑
šek, Pokorný Josef, Větrovský Jan, Vikto‑
rin Antonín, Zvěřina Jan

4. starosta
ANTONÍN VIKTORIN, 
majitel továrny na vý‑
robu kovových pro‑
duktů pro automobi‑
lový průmysl v  ulici 
K  Nádraží č.  77. Sta‑
rostou byl v  letech 
1928–1932

Zastupitelé 1. volebního období
1928–1932: Antonín Fiala − náměstek, 
Dáňa Karel, Ing.  Fiala Josef, Heraino‑
vá Božena, Herout Josef, Klečka Karel, 
Kobera Antonín, Kulhavý Karel, Lan‑
gr František, Mrákota Antonín, Novák 
František  I., Novák František II, Pechr 
Norbert, Prouza Václav, Smolík Václav, 
Starý Václav, Šubrt Tomáš, Veselá Fran‑
tiška

5. starosta
LEONARD CHAROUS, 
prokurista
Starostou byl od roku 
1932 do roku 1944. Je zají‑
mavé, že při volbě starosty 
v  roce 1932 získal v  prv‑
ním i  druhém kole stej‑
ný počet hlasů jako jeho 
konkurent Karel Dáňa. 
A  tak o  jeho zvolení roz‑
hodl los. A asi to byl šťast‑
ný los, protože ve své funkci zůstal pak 
12 let. V roce 1944 byl odvolán z funkce 
a na jeho místo byl německou správou 
dosazen Schwarz Julius, který byl včele 
obce až do konce 2. světové války.
 
Zastupitelé 3 volebních období:
1932–1944: Krucký Josef − náměstek, 
Stříbrný Jindřich – náměstek od r. 1934, 
Bláha Antonín, Brdičko Rudolf, Bouš‑
ka Alois, Dáňa Karel, Fiala Antonín, 
Ing.  Fiala Josef, Formánek Josef, Pokor‑
ný František, Jirčík Robert, Kohoutek 
Jan, Kobera Antonín, Martinovský Josef, 
Musil Václav, Pavlů Cyril, Pechr Norbert, 
Pužej Josef, Reisinger Jan, Samek Josef, 
Schwarz Julius, Steinocher Emil, Šulc Pa‑
vel, Šusta František, Vališ Jan, Větrovský 
Jan, Vršťala Stanislav
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Poznámka:  Změna termínu a místa vyhrazena

Olej z kuchyně odevzdávejte do tříděného odpadu 
v ul. K Pyramidce a K Cihelně
Nové sběrné nádoby slouží k  umísťování opotřebeného potravinářského oleje 
a tuku, a to POUZE V PET LAHVÍCH nebo jiném plastovém obalu, ale bez ige‑
litových pytlíků! Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky.

Do nádoby v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!

Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování 
a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny.
Jedna nádoba je umístěna na stanovišti tříděného odpadu v ul. K Pyramidce, druhá v ul. 
K Cihelně poblíž zastávky Sovákova. Nádoba je uzavřena s prořízlým okrouhlým 
otvorem pro vkládání PET lahví. Svoz bude probíhat ve frekvenci 1x měsíčně.
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Široký výběr kvalitních lahvových vín  
 

20 druhů stáčených moravských vín 
 

Vína v 5L Bag in Box  
(vše skladem) 

 

Rozvoz vín k Vám domů, 
objednávejte na www.usoudku.cz 

 

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

Od prvních krůčků 
na umělé stěně...

www.hosatalice.cz

...po skalní lezení  
a další dobrodružství.

placená inzerce
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Máte: 
•  střední vzdělání s výučním listem
•   samostatnost i schopnost 

týmové práce 

Chcete mít:
•  zázemí stabilní společnosti 
•  zaměstnanecké benefity 
•  pracovní smlouvu na dobu neurčitou 
•   zaměstnaneckí jízdné (Lítačka)

Hledáme nové 
kolegy pro práci 
na trolejovém 
vedení 
Požadujeme elektrotechnické vzdělání, 
platnou vyhlášku 50/1978 Sb.

ELEKTRIKÁŘELEKTROTECHNIK 
/SILNOPROUD

Na pozici

Více na: dpp.jobs.cz Více na: dpp.jobs.cz

Hledáme
kolegyni

nebo
kolegu

Máte: 
•  střední vzdělání s výučním listem
•   samostatnost i schopnost 

týmové práce 

Chcete mít:
•  zázemí stabilní společnosti 
•  zaměstnanecké benefity 
•  pracovní smlouvu na dobu neurčitou 
•   zaměstnaneckí jízdné (Lítačka)

ELEKTROMECHANIK

Více na: dpp.jobs.cz

Hledáme
kolegyni

nebo
kolegu

Na pozici Na pozici

placená inzerce

Přijďte posedět.
Na oběd, večeři nebo jen tak na pivo.

Denní menu: www.kbelskypivovar.czRezervace: tel. 773 099 455
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