
5. 12. MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ
Sejít se nemůžeme, ale Mikuláš se svými 

pomocníky bude jako každý rok procházet 
ulicemi.

7.−14. 12. VÁNOČNÍ POZDRAV
SENIORŮM

Udělejte svým vlastnoručně vyrobeným 
vánočním pozdravem radost těm, kteří jsou 

v současné době nejvíc sami.

7.−14. 12. VÁNOČNĚ OZDOBENÉ
SATALICE

Pomozte nám do Satalic vnést vánoční 
atmosféru a ozdobte své domy, okna, 

zahrádky nebo balkony. Procházky po okolí 
budou zase pestřejší.

1.− 21. 12. SATALICE PEČOU!
Podělte se virtuálně o svůj nejlepší vánoční 
recept. Pošlete jej spolu s fotkou a v galerii 
pak najděte inspiraci pro váš štědrovečerní 

stůl.

7.−17. 1. 2021 ŠIFROVACÍ HRA PRO DĚTI
Naše tematické stezky po Satalicích u vás 

mají úspěch, proto je na povánoční období 
připravena šifrovací hra. Kdo po vyluštění 
šifry najde tajenku, může vyhrát odměnu.

Vážení a milí,
zdraví i nemocní,
rozhodli jsme se letos 
vydat zpravodaj trochu 
dřív, abychom vám ales‑
poň touto cestou mohli 
popřát příjemné předvá‑
noční období. Jaké bude, 
záleží na nás, adventní 

odpoledne s koledami u  rozsvíceného stro‑
mečku a teplým nápojem v ruce už ale zcela 
jistě nestihneme.

Podle posledních vyjádření posledního mi‑
nistra zdravotnictví musíme být všichni hod‑
ní, aby se nám před Vánoci otevřely obchody. 
Mnohem víc nás ale možná mrzí, že nemůže‑
me jít na procházku nebo sportovat s přáteli, 
navštívit koncert, divadelní představení nebo 
bohoslužbu, půjčit si knížku, využít služby 
malých provozoven a  těšit se na atmosféru 
předvánočních trhů, třeba i v omezené míře.

Proti trampotám života dal Bůh člověku tři 
věci – naději, spánek a smích, řekl Immanu‑
el Kant. Času pro spánek máme v této době 
dost, s nadějí se všichni díváme do budouc‑
nosti, a  aby nám nedošel humor, připravili 
jsme v tomto vydání výjimečnou dvojstrán‑
ku s  hádankami pro čtenáře každého věku. 
Věříme, že dobrá nálada nám pomáhá nevi‑
dět všechno jen černě a naše plány nás v my‑
šlenkách přenesou do příznivějšího světa, 
i kdyby na ně nakonec snad nemělo dojít.

Snad vám náladu zvedne i to, co se v Satali‑
cích podařilo nebo v novém roce chystá. Na 
dalších stránkách se dočtete, že se dokončuje 
stavba prodejny, bytů i  hasičské zbrojnice, 
započala stavba cyklostezky na Vinoř a ska‑
teparku. Připravujeme rekonstrukci hájovny 
a  jejího okolí jako zázemí lékařských ordi‑
nací, před opravou je ul. Budovatelská. Díky 
změně investora na poli vedle lékařského 
domu je ve hře opět možnost vybudovat 
okružní křižovatku a  podle posledních in‑
formací by zde místo bytů měly vyrůst řado‑
vé rodinné domy. Změna vlastníka proběhla 
také u areálu spol. Flaga. Ten zakoupila spo‑
lečnost Accolade 50 CZ, plynárna se stala ná‑
jemcem a po přechodné době tři a půl roku 
by měla definitivně ukončit svůj provoz.

Přejeme vám, abyste i  v  tomto nevšedním 
roce mohli zažít docela „obyčejné“ Vánoce 
podle svých rodinných zvyků a do roku 2021 
vykročili s optimismem, že bude lepší než 
ten letošní.

Milada Voborská
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SLOVO STAROSTKY

POZVÁNKY K AKTIVITÁM v bezkontaktní době

Satalický zpravodaj

Ochutnávka aktivit Komunitního centra, ke kterým se můžete připojit. Více na str. 5.

Šťastné vánoční svátky
s Vašimi nejbližšími
a rok 2021 bez obav
a starostí!
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavba hasičské zbrojnice
Hrubá stavba je dokončena, jsou osazena 
okna. Plynovodní a  vodovodní přípojky 
k hasičské zbrojnici jsou realizovány. Ko‑
laudace je plánována v  prvním čtvrtletí 
2021. Stavbu financuje hl. m. Praha, odbor 
investiční.

Rekonstrukce multifunkčního domu 
č. p. 59 v ul. K Cihelně
Okna jsou osazena, fasáda se dokončuje, 
klempířské práce, zateplení objektu je ho‑
tovo. Uvnitř jsou hotové betonové podlahy 
a dokončují se instalační práce. Kolaudace 
proběhne v lednu 2021.
V přízemí budovy bude následně otevře‑
na prodejna Žabka a  policejní služebna, 
v  prvním patře jsou nebytové prostory 
a zázemí pro městskou policii a v podkro‑
ví vyrostly dva byty s balkonem do dvora.

Skatepark
Od r.  2012 řešíme možnost vybudování 
skateparku. Jeho realizace se odsouvala 
z důvodu financování jiných staveb a ne‑
dostatečných dotačních titulů. K jeho vy‑
budování se přihlásil i  developer, který 
je však tč. v  exekuci. Proto jsme zažádali 
o jeho zafinancování z finanční rezervy hl. 
m. Prahy a naše žádost byla schválena. Ve 
výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel – 
společnost Bonidee MNG,  s.  r.  o. Reali‑
zace na základě projektové dokumentace 
zhotovené U/U Studiem, které navrhovalo 
skatepark v Praze ‑Čakovicích a s jehož ar‑
chitekty proběhlo setkání v  komunitním 
centru, se předpokládá od listopadu 2020 
do března 2021.

Rekonstrukce kulturní památky mysliv‑
na (hájovna) – Za Kapličkou
Z  finanční rezervy hl. m. Prahy nám na 
naši žádost byl v  letošním roce odsouhla‑
sen příspěvek na rekonstrukci této kultur‑
ní památky. Stanoviska dotčených orgánů 
k projektu byla pozdržena vlivem okolnos‑
tí, ale nyní již čekáme na vydání stavebního 
povolení na stavebním odboru Prahy 19. 

Výběrové řízení na zhotovitele bylo vypsá‑
no. Nově bude budova sloužit jako ordina‑
ce lékařů se zázemím (sesterna, čekárna). 
V okolí budovy dojde k revitalizaci ploch 
a propojení veřejného prostoru navazující‑
ho na okolí kaple sv. Anny.

Základní škola Satalice
Od 12.  10.  2020, respektive 14.  10.  2020 
probíhala dle nařízení vlády distanční vý‑
uka. Nyní se děti postupně vrací do školy.

Mateřská škola
MŠ byla z důvodu výskytu pozitivní osoby 
na Covid‑19 na týden uzavřena. Od pon‑
dělí 19. 10. byly otevřeny 2 třídy a nyní MŠ 
funguje v běžném režimu.

1. IT Gymnázium – Rádiovka
V září zahájilo školní rok otevřením dvou 
prvních tříd. Výuka nyní probíhá tak jako 
ve všech školách on  ‑line.

Cyklostezka Satalice−Vinoř
Začátkem listopadu začne výstavba cyk‑
lostezky mezi Satalicemi a  Vinoří, jejímž 
zhotovitelem bude firma Skanska. Stav‑
bu financuje TSK. V letošním roce dojde 
k prořezu stromů, vytyčení trasy a přípra‑
vě podkladových vrstev. V roce 2021 bu‑

dou realizovány asfaltové povrchy, veřejné 
osvětlení a můstek pro pěší a cyklisty přes 
Vinořský potok. Stezka bude navazovat na 
cyklostezku Vinoř−Kbely, která vede po‑
dél golfového hřiště.

Revitalizace sadů u Rádiovky
Na celé ploše byl proveden postřik proti 
plevelům a  následně mechanické odstra‑
nění nevhodného porostu. V  listopadu 
bude zahájena výsadba některých odrůd 
ovocných stromů. Na jaře budou sázeny 
ořešáky a  další druhy stromů, vytvořeny 
cesty a stezky. Revitalizace bude dokonče‑
na v roce 2021.

Flaga končí
Areál plynárny podle vyjádření jednate‑
le společnosti změnil vlastníka. Pozemky 
koupila firma Accolade CZ 50 a  probíhá 
změna vlastnictví na katastru nemovitostí. 
Společnost Flaga bude v Satalicích pokra‑
čovat v  provozu ještě cca  3  roky. Jakmile 
nový majitel představí své plány pro další 
využití areálu, budeme vás informovat.

Černé ubytovny
Problematika tzv.  černých ubytoven se 
týká především okrajových městských čás‑
tí. Situace, kdy majitel koupí rodinný dům 
a  udělá z  něj nelegální ubytovnu, je bo‑
hužel legislativně špatně ukotvená, a pro‑
to se k  tomuto tématu opět sešla komise 
bezpečnostní rady Prahy 19, která připra‑
vuje podklady pro řešení na úrovni hl. m. 
Prahy.

Kontribuce investorů při vstupu do úze‑
mí (pravidla pro jednání s  městskými 
částmi)
Svaz městských částí připravil pravidla pro 
jednání s investory, kteří předkládají větší 
projekty pro bydlení nebo produkci. Zá‑
roveň skupina radního pro územní rozvoj 
P. Hlaváčka projednala s investory o mož‑
nosti tzv. kontribuce (poplatků) při vstupu 
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do rozvojového území, v závislosti na nut‑
né změně územního plánu, a  jejich parti‑
cipaci na vybudování nutné infrastruktury. 
Tato pravidla budou projednána Radou 
a  následně Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
pravděpodobně v prosinci 2020.

Setkání s jubilanty a občánky
V průběhu září se uskutečnilo několik se‑
tkání s  jubilanty a vítání nových občánků 
Satalic. Jsme rádi, že podzimní počasí přá‑
lo společným chvílím a  setkání se mohla 

uskutečnit ve venkovních prostorách Ko‑
munitního centra Jiřího Hubače. Vzhle‑
dem ke zhoršení epidemie v  podzimních 
měsících však muselo být zrušeno setkání 
plánované na prosinec. Nový termín bude 
jubilantům včas doručen. Omlouváme se 
a těšíme se, že se ve zdraví sejdeme na jaře 
příštího roku.

Opatření v  souvislosti s  epidemií koro‑
naviru
Do veřejných budov ve správě městské čás‑

ti byly zakoupeny dezinfekční prostředky, 
škola i  školka má k  dispozici generátory 
ozónu, kterými dezinfikuje své prostory. 
Pro občany je k dispozici dezinfekce a lát‑
kové roušky. Prostory veřejných budov 
jsou dezinfikovány a  úřední hodiny jsou 
přizpůsobeny vládním nařízením.

Děkujeme, že respektujete platná naříze‑
ní a jste ohleduplní k ostatním.

Drazí mojí blízcí, nekostelní i kostelní,
všechny vás moc zdravím, a to zvláště v této 
době mimořádných opatření, kdy máme 
být nanejvíce ohleduplní nejen k sobě, ale 
i k lidem kolem nás.

Je to čas, kdy přes různá omezení je potřeb‑
né být vynalézaví k  sobě i  svým blízkým 
− o to více telefonovat, psát, skypovat, aby‑
chom dodali posilu, dobrou náladu, úsměv 
po telefonu.

V jistém slova smyslu je pro mnohé z nás 
dobrou zprávou, že jsme negativní. Já však 
mám přání pro vás, nás všechny, abychom 
byli pozitivní − a to ve smýšlení, chování, 
vztahu k bližním, k sobě. Přeji vám všem 

humor, který je v  tuto dobu tak nezbytně 
potřebný a důležitý.

Byl jsem požádán, abych napsal dopředu 
program bohoslužeb o letošních Vánocích. 
Rád bych ho napsal, ale v tuto chvíli oprav‑
du nevím, jak budou vypadat prosincové 
vánoční dny. Pokud byste chtěli o Vánocích 
navštívit naši kapli, podívejte se prosím 
nejprve na webové stránky farnosti, kde 
budou aktuální informace.

V každém případě vám chci slíbit, že po‑
kud to bude možné, kostel i  kaple budou 
otevřené, bohoslužby budeme sloužit, mů‑
žete přijít, budeme rádi.

Ujišťuji vás, že v  kněžské modlitbě mys‑
lím na všechny lékaře, zdravotní sestry, 
pedagogy, školáky, učně, studenty, školní‑
ky, kuchařky, uklízečky, policisty, hasiče, 
dopraváky, prodavače, pokladní v  obcho‑
dech, popeláře, úředníky, bezdomovce, 
politiky a  státníky, starosty, místostarosty, 
i na ty, kdo mají zavřenou živnost, prostě 
na všechny…
 
S požehnáním a přáním dobra do dalších 
dnů

P. Stanislaw Góra 

Více info na http://nova.farnost-vinor.org

FARNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
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Na začátku letošního roku došlo k  dílčí 
změně linkového vedení autobusových li‑
nek v naší městské části, spočívající přede‑
vším v nezajíždění linky 201 po většinu pra‑
covního dne do zastávky Satalická obora. 
Její dopravní obsluha v tomto denním ob‑
dobí byla nahrazena znovuobnovenou lin‑
kou 186, která ovšem v  disponuje delšími 
intervaly. V současné době je tak dopravní 
režim této zastávky poměrně komplikova‑
ný a  nepřehledný, a  to nejen pro občany, 
ale i  často i pro řidiče linky 201. Můžeme 
tak být svědky situací, kdy do této zastávky 
zajede některý spoj této linky i době, kdy se 
má otočit pouze na kruhovém objezdu.

Na základě došlých podnětů k  linkovému 
vedení od občanů upořádalo vedení MČ 
Satalice ještě v lednu veřejné setkání se zá‑
stupci Ropidu v základní škole, ze kterého 
vzešel poměrně jednoznačný požadavek 
velké většiny satalických občanů na celo‑
denní a pravidelné zajíždění všech spojů 
linky 201 do zastávky Satalická obora. 
Současně bylo poukázáno na malé vytíže‑
ní většiny spojů linky 186 v trase Satalická 
obora – Hloubětín a  zpět. Po zhodnocení 
této zpětné vazby od veřejnosti zahájilo ve‑
dení městské části konzultace a jednání se 
zástupci Ropidu k možným úpravám traso‑
vání linek v oblasti Satalic.

Navíc po zhodnocení téměř ročního provo‑
zu linky 186 vychází najevo skutečnost, že 
nabídka spojení na dvě různé stanice metra 
trasy B se míjí účinkem. Cestující ze Satalic, 
ale i z oblasti horních Kyjí, primárně prefe‑
rují spojení ke stanici metra Rajská zahra‑
da. Na základě vyhodnocení připomínek 
MČ Satalice a současně řady dalších poža‑
davků okolních městských částí navrhnul 
Ropid ke změně jízdního řádu s  platností 
od 4.  1.  2021 upravenou konfiguraci den‑
ního i  nočního linkového vedení autobu‑
sových spojů v severovýchodní části Prahy.

PŘEHLED NAVRŽENÝCH ZMĚN 
AUTOBUSOVÝCH LINEK MHD OD 
4. 1. 2021 V OBLASTI SATALIC:
Linka 201 – všechny spoje této linky bu‑
dou celodenně a  celotýdně zajíždět do 
zastávky Satalická obora. Dosavadní in‑
tervaly spojů zůstávají beze změny.

Linka 186  – trasování linky je kompletně 
změněno do nové trasy Černý Most – Raj‑
ská zahrada – Lehovec – Nádraží Satalice – 
Za Kapličkou – Vinořský hřbitov − Vinoř. 
Linka bude v provozu v pracovní dny, a to 
v  úseku Černý Most  – Nádraží Satalice 
v  intervalech ráno 12 až 30  minut, do‑
poledne 30  minut a  odpoledne 15  minut 
(o  prázdninách intervaly budou o  něco 
málo delší). Ve zbývajícím úseku od Nádra‑
ží Satalice do Vinoře bude pak interval 
jednotný 60 minut. Na konečnou zastávku 
do Vinoře (případně Přezletic) bude ze Sa‑
talic zajíždět každý druhý až čtvrtý spoj lin‑
ky 186 a v této části trasy tak nahradí spoje 
linky 396.

Linka 396 – V souvislosti s prodloužením 
linky 186 až do Vinoře bude tato linka 
zkrácena pouze do úseku Vinoř – Přezletice 
Kocanda. Technické řešení podoby přestu‑
pu mezi linkami 186 a 396 nebo možnost 
jejího „převlékání“ formou změny čísla 
linky ze 186 na 396 v rámci jednoho spoje 
během pobytu v zastávce Vinoř je nyní ještě 
předmětem jednání.

Linka 209 – v souvislosti se zvýšením po‑
čtu spojů linky 140 v  úseku Palmovka  – 
Čakovice je u  linky 209 vypuštěn úsek  
Letňany  – Obchodní centrum Čakovice. 
Tato linka bude nově končit a  začínat 
u stanice metra Letňany.

Linka 376 – provoz této linky je jako u jedi‑
né zachován beze změny.

Linka 953 – vzhledem k různorodým poža‑
davkům městských částí Prahy 8, 9 a 14 na 
noční obsluhu severovýchodní části Prahy 

bude tato linka přetrasována do úseku Le‑
hovec – Nádraží Satalice – Za Kapličkou – 
Vinoř  – Brandýs nad Labem. V  zastávce 
Lehovec bude zajištěna přestupní vazba 
mezi noční tramvajovou linkou 94 z centra 
Prahy a autobusovou linkou 953 ve směru 
Satalice a  Brandýs nad Labem a  opačně. 
V zastávce Vinořský hřbitov pak bude ješ‑
tě zajištěna přestupní vazba mezi linkou 
953 a novou noční linkou 916 Palmovka – 
Vinořský hřbitov, která bude v tomto úse‑
ku vedena v původní trase linky 953.

Na závěr bychom ještě informovali, že 
v  rámci pravidelné roční změny želez‑
ničního jízdního řádu, letos platné od 
13. 12. 2020, nedochází u vlakových linek 
S3 a S34 k žádným podstatným změnám. 
Jedinou výjimkou je prodloužení víken‑
dových rychlíků 1275/1274 společnosti 
KŽC Doprava do atraktivní trasy Praha –  
Bezděz  – Doksy  – Staré Splavy ‑ Česká 
Lípa  – Nový Bor – Jedlová  – Rybniště – 
Krásná Lípa – Panský – Brtníky – Mikulá‑
šovice dolní nádraží. Spoje tohoto rychlíku 
budou i  nadále zastavovat v  kbelské za‑
stávce a zajistí tak turistům a cyklistům pří‑
mé spojení nejen do oblasti kolem Bezdězu, 
ale i do dalších atraktivních míst u Mácho‑
va jezera, Lužických hor a  Českosaského 
Švýcarska. Vlak bude sestaven z historické 
motorové lokomotivy „Zamračená“ řady 
T 478.1 a klasických kupátkových vozů za‑
chovaných v  původním provedení. Jeden 
vůz řady BDs umožní současnou přepravu 
cestujících a jízdních kol.

Pavel Hřebík,
předseda dopravní komise

4
Plánované změny ve vedení autobusových linek MHD
v oblasti Satalic – 201 pojede na Satalickou oboru,
186 do Vinoře a na Černý Most

Velký dík společnosti Ropid, že náš  
požadavek vyslyšela.
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5. 12.
Městem chodí Mikuláš
I  Mikuláš se svou družinou musí do‑
držovat bezpečnostní opatření, proto 
se letos nesetká s dětmi v Komunitním 
centru. Bude ale procházet Satalicemi 
a děti mu mohou alespoň z okna či zá‑
praží zazpívat písničku nebo přednést 
básničku. Omezená kapacita míst, nut‑
ná rezervace na kc@satalice.cz.

7.–14. 12.
Vánoční pozdrav seniorům
Udělejte v  předvánočním čase radost 
osamělým babičkám a dědečkům v do‑
movech pro seniory. Na tvrdý papír 
o  velikosti pohlednice (tedy A6) na‑
malujte obrázek s  vánoční tematikou, 
z  druhé strany napište vánoční po‑
zdravy. Pohlednice vhoďte nejpozději 
14. prosince do schránky před Komu‑
nitním centrem. Vaše pozdravy potěší 
seniory žijící v podporovaných bytech 
v Satalicích a v domově pro seniory na 
Černém Mostě.

7.−14. 12.
Vánoční Satalice
Pomozte nám do Satalic vnést vánoční 
atmosféru a nazdobte svůj dům/okno/
balkon/zahradu. Přihlášené dekorace 
vyznačíme do mapky, aby si vaši sou‑
sedé mohli udělat procházku a  nasát 
vánoční atmosféru. Pro svého favorita 
můžete hlasovat do schránky před Ko‑

munitním centrem. Hlasování bude 
probíhat i na Facebooku Komunitního 
centra. Vítěz hlasování se může těšit 
na vánoční odměnu. Přihlašování na  
kc@satalice.cz.

Do 21. 12.
Satalice pečou!
Podělte se o  svůj oblíbený recept na 
lahodné vánoční cukroví a  inspi‑
rujte své sousedy. Recepty společně 
s  fotkou cukroví zasílejte na e ‑mail  
kc@satalice.cz.
Co se peče u sousedů, uvidíte na Face‑
booku Komunitního centra a na webo‑
vých stránkách Satalic.

Leden 2021
7.–17. 1. 2021
Šifrovací hra pro děti
Máte rádi šifry a  hádanky? Vydejte se 
na procházku do Satalické obory. Na 
patnácti zastaveních najdete šifry a há‑
danky pro děti, jejichž rozluštěním 
získáte tajenku. Z tajenek zaslaných na 
e ‑mail kc@satalice.cz do 17.  1.  2021, 
spolu se jménem a věkem dítěte, budou 
vylosováni 2 výherci.

Doufáme, že nový rok přinese uklidně‑
ní situace a  budeme se moci setkávat, 
bavit i vzdělávat bez omezení. Přejeme 
Vám krásný rok 2021.

Rok 2020 kulturním akcím a setkávání 
příliš nepřál. I přes nepříznivou situaci 
jste v letošním roce u nás mohli navští‑
vit koncerty, výstavy, zhlédnout divadelní 
představení, prostřednictvím cestopisných 
přednášek zavítat do vzdálených krajů a na 
workshopech se přiučit něčemu novému. 

Děti se mohly zabavit při hledání pirátské‑
ho pokladu a dalších hrách či si něco vy‑
robit v kreativních dílničkách. Když se ne‑
mohly pořádat jiné akce, zpříjemnili jsme 
si volný čas alespoň Dýňovou stezkou či 
Lampionovou plyšovou procházkou.

Milí čtenáři,
knihovna pro vás musí být bohužel stále 
uzavřena, my však nezahálíme. Pustily jsem 
se do revize celého knihovního fondu. 
Každou knihu zkontrolujeme s jejím zázna‑
mem v elektronickém knihovním systému. 
U  knih, které jsou v  našich poličkách už 
hezkou řádku let, doplníme informace, aby 
záznam odpovídal novým trendům v  ka‑
talogizaci, poškozené knihy opravíme. Pro 
vás čtenáře to znamená, že opravdu všech‑

ny knihy, které jsou v poličkách knihovny, 
najdete i v online katalogu a zobrazí se vám 
k nim správně všechny podrobné informa‑
ce. Všechny knihy si také budete moci zare‑
zervovat z pohodlí vašeho domova.
Prozradíme také, že vybíráme nové knihy, 
s  otevřením knihovny na vás bude čekat 
spousta knižních novinek.
Abychom děti motivovaly ke čtení, připra‑
vily jsme pro ně hravou čtenářskou aktivi‑
tu. Pokud malý čtenář v průběhu roku 2021 

přečte knížku 
dle zadané 
charakteristiky, 
získá do hrací 
karty nálepku. 
Po zaplnění celé hrací karty, tedy po pře‑
čtení 8 knih různých žánrů, získá drob‑
nou pozornost. Více informací se dozvíte 
v knihovně.
Přejeme vám krásné prožití Vánoc a hodně 
knížek pod stromeček!        Vaše knihovnice

5

CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ

KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha‑Satalice

V LETOŠNÍM ROCE SE JEŠTĚ USKUTEČNÍ 
NÁSLEDUJÍCÍ (bezkontaktní) AKCE: 
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Zpráva dne: poklad Jana z Jenštejna konečně 
po staletích nalezen?
I  když události posledních měsíců spo‑
lečným akcím s  pořádnou dávkou dob‑
rodružství moc nepřejí, naší třídě V. C se 
ještě před uzavřením škol dne 9.  10.  2020 
podařilo podniknout detektivní výpravu 
do obce Jenštejn a pokusit se nalézt již po 
staletí ztracený poklad bývalého majitele 
hradu Jana z  Jenštejna. Jelikož jsme parta, 
která má velmi ráda vlastivědu a  také zá‑
hady, kouzla a tajemství, při výběru našeho 
prvního školního výletu jsme ani chvilku 
nezaváhali: jednohlasně jsme se shodli, že 
my ten poklad prostě už jednou pro vždy 
nalezneme.

Naše pátrání jsme zahájili na zastávce 
MHD Satalice, kde celá detektivní skupina 
odcestovala přes obec Radonice do cílové 
obce Jenštejn. Namířili jsme si to rovnou 
ke zřícenině stejnojmenného hradu, kde 
jsme nejprve o  dochovaných informacích 
ohledně pokladu vyzpovídali pravou ruku 
pana kastelána – jeho paní asistentku. Tato 
panna klíčnice nám veškeré dosud zjištěné 
podklady o hradu ukázala, vysvětlila, kam 
předchozí badatelé prozatím došli, vyzbro‑
jila nás plánem interiéru i exteriéru hradu 
a  celého podhradí a  dala nám do začátku 
cenné rady a  informace, aby naše mise 
mohla být co nejúspěšnější.

Pro jistotu jsme naši partu rozdělili do pá‑
tracích oddílů, abychom mohli vzájemně 
dát hlavy dohromady a  zároveň bylo více 
naděje na úspěšné nalezení pokladu. Vý‑
zvy a nástrahy pro nás badatele sice nebyly 

jednoduché – práce v terénu s mapou a bu‑
zolou, nutnost smyslu pro detail, objevení 
kostlivce v  hladomorně hradu. Zkrátka 
nalezení pokladu není pro každého. Naše 
parta – všechny její pátrací oddíly – však 
neúnavně bojovala se všemi nástrahami.

A  nyní jste všichni určitě napjatí, jak to 
celé dopadlo, viďte? I  když jste o  nás jistě 
určitě ani chvilku nezapochybovali, slyš‑
te tedy: S  velkou hrdostí a  špetkou pýchy 
opravdových lovců pokladů a badatelů vám 
tímto slavnostně oznamujeme, že po staletí 
ztracený poklad Jana z Jenštejna byl koneč‑
ně nalezen a jeho záhada byla vynesena na 
světlo světa.

Neúnavná parta nás z V. C se mohla rado‑

vat z  pravých stříbrňáků Jana z  Jenštejna 
a  kromě dalších drobností od pana kaste‑
lána jsme dostali za nalezení pokladu také 
sladké poděkování. Po této úspěšné misi 
jsme se opět přemístili do domovské obce 
Satalice a naši náročnou výpravu zakonči‑
li zaslouženým vydatným obědem v  naší 
školní jídelně.

Dobrodružství zdar a nebojte se, další vý‑
prava už je v plánu a dáme vám opět vědět, 
zda i  tentokrát bude náš pátrací oddíl ve 
formě.

Za naši pátrací četu V.C:
Mgr. Iva Šormová, třídní učitelka 

(s velkým díky také naší milé 
paní asistence Lucii Novákové)

Noční motýli v Satalicích
Již dříve jsme vás informovali o zřízení 
chovu motýlů v  naší škole. Na začátku 
školního roku tak do Satalic dorazily 
housenky dvou zástupců nočních motý‑
lů; actiase ningpoana z  Taiwanu a  naší 
největší můry – lišaje smrtihlava. Po 
několika týdnech usilovné konzumace 
listí vrby a  ptačího zobu se housenky 
úspěšně zakuklily, a  pak už nám zbylo 
jen čekat.
Actiasů jsme se dočkali v průběhu října. 
Překrásné, bledě zelené můry poklidně 
vysedávaly v  motýlovníku a  nechaly se 
sledovat zvědavými žáky, i když samečci 
měli tendence provádět (často úspěšné) 
pokusy o útěk.

Kukly lišajů momentálně zimují, a čekají 
na návrat žáků. Jedna se ovšem vylíhla 
v  poslední den před uzavřením školy, 
a vaše děti tak měly možnost se s lišajem 
Tondou seznámit. Ti, co se s  Tondou 
minuli, si ho mohou prohlédnout na vi‑
deích, která naleznete na webu školy.

Anežka Písačková, učitelka chemie
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VÝLET DO PRALESA Učíme se venku 

v Satalicích

Exkurze 9. ročníků na Pražský hrad

Začátkem října, těsně před uzavřením 
škol, stihli ještě sataličtí druháci a třeťáci 
pěší výlet do kbelského Ekocentra Prales, 
kde pro ně byly připraveny dva zajímavé 
programy. 

Jeden seznámil děti s náročnou „cestou 
dřeva“ – kolik péče a námahy stojí vypěs‑
tování zdravého stromu, či dokonce lesa, 
jaká nebezpečí stromům hrozí, jak velké 
rozdíly jsou mezi jednotlivými druhy atd. 
Velmi atraktivní částí programu byla ná‑
zorná ukázka dřevorubeckého vybavení, 
včetně spuštění silné motorové pily.

Během druhého programu se děti dozvě‑
děly spoustu zajímavostí ze života noč‑
ních živočichů – sov, netopýrů, ježků. 

Hrdinou programu se stal překrásný sa‑
mec sovy pálené, který se nechal ode 
všech pohladit. Díky poutavému výkladu 
už všichni umíme rozeznat dva druhy u 
nás žijících ježků – ježek východní má 
bodliny na všechny strany, vypadá stej‑
ně rozcuchaně, jako když my ráno, když 
slunce vychází, vstaneme z postele. Opro‑
ti tomu ježek západní je velký elegán, 
bodlinky vzorně srovnané a „učesané“, 
jako když se my večer, po slunce západu, 
nastrojíme, načešeme a vydáme se třeba 
do divadla. 

Tak kéž už bychom tam brzy opět mohli 
zajít!

Mgr. Jarmila Křížková, 
třídní učitelka II. A

V  září nás sv.  Petr obdařil krásným 
počasím, a tak by byla hrozná škoda 
na předmět, jako je přírodopis, se za‑
vřít mezi čtyři stěny. Dobří kolegové 
mně jako nováčkovi sboru ukázali, 
kde je možno poskládat několik lavi‑
ček, a  mohlo se začít. Jako první se 
ven se mnou podívali žáci VIII.A.

A  následně pak i  další třídy. Téma‑
tem, které jsme měli v  plánu, byli 
savci. Cílem bylo rozdělit se do sku‑
pin a v nich si vybrat řád savců a ten 
následně zpracovat do prezentace. Tu 
pak představit ostatním spolužákům 
v dalších hodinách (což se ohromně 
hodilo v  současné situaci, kdy jsme 
přilepeni k  počítačům v  rámci dis‑
tanční výuky). Studenti si rozebrali 
různé encyklopedie, atlasy a  další 
odbornou literaturu a hledali v nich 
informace o „svých“ savcích. Vybíra‑
li, které zástupce představí ve svých 
prezentacích.

A  do toho všeho byli na čerstvém 
vzduchu a  mohli tak pochytat po‑
slední paprsky babího léta. Myslím, 
že jsme si to všichni užili. A musím 
říct, že dnes, když jsme upoutá‑
ni k  židlím u  počítačů doma, si rád 
vzpomenu na tu zářijovou pohodu 
venku.

Mgr. Rastislav Švec,
učitel přírodopisu

Dne 30. 9. 2020 jsme se společně obě dvě 
deváté třídy vypravili na Pražský hrad. 
Prošli jsme kolem Jeleního příkopu a do‑
stali se na náměstíčko, ve kterém se na‑
chází kaple svatého Kříže. Dozvěděli jsme 
se, že slouží jako výstavní síň pro expozici 
Svatováclavského pokladu. Prošli jsme 
dál ke katedrále sv. Víta.

Katedrálu jsme si prošli a paní průvodky‑
ně nám v  průběhu udělala výklad o  ka‑
tedrále a zajímavostech o ní. Dál jsme si 
prošli Starý královský palác a  následně 
jsme se vydali do Zlaté uličky. Paní prů‑
vodkyně byla moc milá a  bylo vidět, že 
se opravdu vyzná. Na exkurzi se nás sice 
moc nedostavilo, ale i  tak jsme si výlet 
užili.

Nikola Marišlerová,
žákyně třídy IX. A



Satalický zpravodaj / listopad 2020

www.satalice.cz8
Putování za 
skřítkem 
Podzimníčkem

Příroda se nám začíná měnit před 
očima… Kdo však provádí tyto 
změny?
Děti ze třídy Rybiček už to vědí…

V  přírodě čaruje skřítek Podzim‑
níček. Zabydlel se u  nás ve třídě 
v  pařezové chaloupce a  moc se mu 
líbilo, co všechno děti o  podzimu 
znají, jak krásně si vyzdobily třídu 
i  šatnu podzimními výrobky a kolik 
umí krásných básniček a  písniček. 
Proto pro ně spolu se svými kama‑
rády Barvínkem, Mlhovníčkem, 
Veverčákem a  dalšími připravil 
ve středu 11.  listopadu dopoledne 
plné dobrodružství.

V oboře a na školní zahradě čekaly na 
děti úkoly. Aby věděly, kudy se vydat, 
vyznačil cestu barevnými fáborky. 
Se skřítkem Barvínkem děti hledaly, 
jaké barvy Podzimníček používá, Ml‑
hovníček zase přičaroval mlhu. Děti 
se v mlze neztratily, naopak statečně 
se vyhýbaly všem překážkám, které 
jim stály v cestě, a dorazily do cíle. Se 
skřítkem Veverčákem si děti pěkně 
zaskákaly. Úkol pavoučka Provazníč‑
ka byl opravdu pro ty nejodvážnější. 
Děti se zakrytýma očima musely do‑
jít k dalšímu úkolu, naštěstí se mohly 
držet pavučiny, kterou jim pavouček 
připravil.

Se skřítkem Šiškovníkem házely šiš‑
kami co nejdále. Skřítek Žížalovník 
nás pozval k sobě do podzemí a na‑
učil nás protahovat se podzemními 
cestičkami v  kopci na naší školní 
zahradě. Skřítek Podzimníček měl 
obrovskou radost, jak děti všechny 
úkoly výborně zvládly. Proto se roz‑
hodl, že jim vyčaruje poklad, který si 
děti musely samy najít. Rozzářené oči 
dětí byly znamením, že si dopoledne 
báječně užily.

Mateřská škola U Obory

PRVŇÁČCI A PREZENČNÍ VÝUKA 
V ROUŠKÁCH
Několik týdnů po zahájení školního roku 
museli všichni žáci přejít na distanční 
výuku. To bylo velmi nepříjemné zejmé‑
na pro prvňáčky, kteří se ještě nestihli 
ani pořádně poznat, sžít se v  kolektivu 
a  pořádně si osvojit školní návyky. On‑
line výuku zvládaly děti moc dobře, a to 
hlavně díky rodičům, kteří byli při výuce 
přítomni a při opakování učiva věděli, jak 
danou látku s  dětmi procvičovat. Velká 
část práce stála na nich. V tomto spatřuji 
velké pozitivum, protože většinou rodiče 
při běžné výuce nevidí, co se ve škole děje.

I přes to, že online výuka až na malé tech‑
nické výpadky fungovala docela dobře, 
všichni se moc těšíme zpět do školy.

Nedokážu si ale představit, že budeme 
trávit celé dopoledne v  rouškách. Natož 
pak takhle malé děti, které zůstávají ve 
škole často i  do pozdních odpoledních 
hodin. Nejen že se v nich nedá pořádně 

dýchat, ale děti roušky také často cucají 
a hrají si s nimi, proto si myslím, že jsou 
spíše na škodu. Doufám, že někdo celou 
situaci přehodnotí a  minimálně malým 
dětem roušky ve školách zruší co nejdří‑
ve. Vzhledem k tomu, že ve školkách děti 
nosit roušky nemusí, minimálně prvňáčci 
by mohli být také ušetřeni.

Petra Novotná, třídní učitelka I. B

placená inzerce
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PROMĚNY SATALIC OD 90. LET
Před 30 lety, 24. listopadu 1990, proběhly 
první svobodné volby po 40 letech budo‑
vání socialismu. Za 30 let od této doby se 
proměnila i podoba Satalic. Tak se, pro‑
sím, podívejte na pár proměn, které se za 

těch 30 let výrazně promítly do vzhledu 
naší MČ. Proměn je samozřejmě o mno‑
ho víc, ale to by bylo už na samostatnou 
knihu, to se do tohoto vydání zpravodaje 
nevejde.

P. S. Ale mám to připravené, tak se to 
snad někdy podaří vydat.

Libor Vrabec, kronikář

1. Výraznou proměnou Satalic byla výstavba 
nových řadových domů směrem na Radonice. 
V roce 2000 byla provedena první brázda ně-
kde v dnešní ulici Rážova a za 2 roky se sem 
již stěhovali noví obyvatelé Satalic.

4. V roce 2006 byl otevřen přestavěný sportov-
ní areál. 

3. Velkou a záslužnou proměnou bylo v letech 
2016−2018 přebudování chátrajícího statku 
č. 8 v moderní Komunitní centrum Jiřího Hu-
bače.

6. Na křižovatce byl v roce 2008 vybudován 
místo staré samoobsluhy bytový dům.

2.  V roce 1999 začala přestavba starých bu-
dov základní školy, aby zde vznikla nová mo-
derní škola pro více než 500 žáků.

5. Na pozemcích po zrušené pile se po několi-
ka letech objevily první domy.
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7. Na místech bývalé vily v ul. U Arborky dnes 
vzniká nová hasičárna pro SDH Satalice.

9. V roce 2000 se ušmudlaná nádražní budo-
va proměnila v příjemnou a hezkou budovu, 
která je zapsána do seznamu kulturních pa-
mátek.

8. Celkovou rekonstrukcí prošla i bývalá bu-
dova rádiové stanice. Od září tohoto roku je  
v této budově umístěno 1. IT Gymnázium.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru
„D0, stavba 520 Březiněves‑Satalice“
V  informačním systému EIA, na portále 
CENIA, bylo v  rámci oznámení o  zahájení 
zjišťovacího řízení k  posouzení vlivu stav‑
by na životní prostředí možné se seznámit 
s  dokumentací připravované části silniční‑
ho okruhu kolem Prahy, část 520, vedoucí 
z Březiněvsi do Satalic.

Dokumentace představila 3 varianty k  po‑
souzení − 1. povrchovou, 2. zahloubenou,  
3. tunelovou.

Připomínky bylo možné zaslat ve lhůtě 
30 dnů od zveřejnění, tedy do 25. 11. 2020. 
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu 
jsme požádali ŘSD o stažení tohoto oznáme‑
ní a jeho zveřejnění v době, kdy bude možné 
sejít se s obyvateli i odborníky za standard‑
ních podmínek. Bohužel naše žádost nebyla 
vyslyšena.

V termínu jsme se tedy sešli se zástupci ko‑
mise dopravní, stavební a životního prostře‑
dí, abychom definovali, jaký dopad bude mít 
stavba 520 za životní prostředí v  Satalicích 
a formulovali připomínky a požadavky pro 
další posouzení.

Na základě diskuse byly vytyčeny body, které 
by měly maximálně ochránit městskou čás‑
ti před negativními vlivy stavby, především 
před hlukem (zde stručně):
• Protihlukové zemní valy podél připravova‑
né komunikace i stávajícího křížení
• Snížení nivelety komunikace
• Posunutí lomu křižovatky tak, aby komu‑
nikace byla více zahloubena
• Posouzení umístění biokoridoru

• Vypracování akustické studie, která posou‑
dí kumulativní vlivy na území MČ

Děkujeme všem členům komisí a  je‑
jich předsedům  – P.  Hřebíkovi, J. Rejkovi 
a  P.  Adamcovi − za přípravu připomínek, 
které městská část v  termínu odeslala na 
Ministerstvo životního prostředí. Vyjádření 
bude umístěno na webových stránkách MČ.
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HISTORIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Po roce 1989, kdy došlo k  výrazným poli‑
tickým změnám nejen u nás, ale i v celém 
východním bloku, došlo hned roku 1990 
i k transformaci samospráv obcí. Již 8. břez‑
na proběhlo setkání u  tzv.  kulatého stolu, 
u  kterého byla provedena rekonstrukce 
poslaneckého sboru MNV Satalice. Po vzá‑
jemné dohodě politických stran ukončilo 
svůj mandát 12 z 33 poslanců a za ně bylo 
jmenováno 12 nových poslanců z  jednotli‑
vých politických stran. Předsedou byl zvolen 
pan Ing. Josef Fiala, stávající předseda. Ten 
zůstal ve své funkci až do doby řádných vo‑
leb na podzim stejného roku. V témže roce 
vyšel zákon o zřízení městských částí a byl 
zrušen titul předsedy a opět se navrátil titul 
starosta.

24. listopadu 1990 se konaly první volby do 
obecních zastupitelstev. Do 11členného za‑

stupitelstva bylo zvoleno nejvíce kandidátu 
za Křesťanskou a  demokratickou unii – 
5 kandidátů, za Občanské fórum 3 kandidá‑
ti a za nezávislé taktéž 3 kandidáti. Prvním 
starostou ve byl zvolen Ing. Bohumil Pechr 
za KDU.

Název obce byl přejmenován na MĚSTSKÁ 
ČÁST PRAHA ‑SATALICE a  v  roce 1997 
převzal starosta Ing. B. Pechr prapor a znak 
městské části od tehdejšího předsedy parla‑
mentu Miloše Zemana.

Od 1. ledna 2002 spadá MČ společně s měst‑
skými částmi Vinoří a Kbely pod městskou 
část Praha 19. Spravující částí jsou Kbely.

Tímto miniseriálem, který vycházel během 
tohoto roku, jsem chtěl vzdát hold všem těm 
představitelům obce, kteří se snažili v  těch 

130 letech samostatnosti vytvořit Satalice 
pro příjemný život všech obyvatel. Stejně tak 
si zaslouží svůj dík všichni ti zastupitelé, kte‑
ří se také snažili pomáhat při rozvoji obce. 
Že to skutečně není jednoduché za jakékoliv 
doby, svědčí zápisy zastupitelstev od r. 1895 
do současnosti. Úřední šiml řehtal stejně za 
Rakouska ‑Uherska, za 1. republiky i protek‑
torátu, za dob socialismu i  v  době dnešní, 
kterou ale nevím, jak nazvat.

A  tak bych rád popřál dnešnímu vede‑
ní městské části, ale i  těm budoucím sta‑
rostkám či starostům a všem novým zastu‑
pitelům, aby se nenechali odradit od své 
záslužné práce a aby v následujících letech 
byla jejich práce pro Satalice vidět.

Libor Vrabec, kronikář

1. STAROSTA PO ROCE 1990
Ing. BOHUMIL
PECHR
Starostou od 
roku 1990 do 
roku 1999, kdy 
rezignoval na 
svoji funkci.
V  těchto voleb‑
ních obdobích 
došlo k uložení elektrické sítě do země, po‑
kračování plynofikace a kanalizace v MČ. 
K rekonstrukcím vozovek a chodníků.

Zastupitelé ve 3 volebních obdobích:
Bílek Vladimír  – místostarosta, Jindra 
Karel  – místostarosta ve 2. vol. období, 
Dittrich Miloslav, Dvořáková Libuše, Fiala 
Ivo, Fiala Josef, Hladík Miroslav, Chmel 
Radovan, Jenčík František, Koděra Miloš, 
Kroftová Jarmila, Malý Václav, Nejedlý 
Vratislav, Šimek Radomír, Trnka Lubomír, 
Vaňhara Vojtěch, Vaňharová Hana

2. STAROSTA
Ing. VOJTĚCH
VAŇHARA
Starostou od 
roku 1999 do 
roku 2010.
V  těchto obdo‑
bích došlo vý‑

stavbě nového Sportareálu, rekonstrukci 
vozovek a  chodníků v  MČ, dokončení 
nové Základní školy, dostavbě MŠ či vý‑
stavbě bytového domu na křižovatce.

Zastupitelé 2 volebních období:
Hladík Miroslav  – místostarosta, Baťa 
Vlastimil, Bílek Vladimír, Fiala Ivo, Jelínek 
Alexandr, Jenčík František, Koděra Miloš, 
Konečný Miloslav, Malý Václav, Pavelka 
Petr, Pechr Bohumil, Terinek Martin, Vališ 
František, Voborská Milada, Vrabec Libor, 
Vimerová Andrea

3. STAROSTA
PhDr. FRANTIŠEK
JENČÍK
Starostou od roku 
2010 do roku 2014.
V  tomto volebním 
období došlo k  dokončení rekonstrukcí 
chodníků a vozovek, dokončení kanaliza‑
ce v  ulici K  Cihelně, rekonstrukci silnice 
do Vinoře.

Zastupitelé 1 volebního období:
Voborská Milada  – místostarostka, Baťa 
Vlastimil, Beran Petr, Bílek Vladimír, 
Čech Richard, Maršál Tomáš, Mokrá Jitka, 
Sádlová Jovana, Vaňhara Vojtěch, Vrabec 
Libor, Vimerová Andrea

4. PRVNÍ ŽENA V ČELE
SATALIC
Mgr. MILADA
VOBORSKÁ
Starostkou od 
roku 2014 dopo‑
sud.
V  tomto období 
byla provedena re‑
konstrukce statku 
č. 8 na Komunitní 
centrum Jiřího Hubače, rekonstrukce ulice 
K Cihelně a ul. K Radonicům, rekonstruk‑
ce rybníčka, rekonstrukce domu č. 59 na 
nový obchod, výstavba nové hasičské sta‑
nice dobrovolných hasičů a  došlo k  vel‑
kému rozvoji kulturního a společenského 
života v městské části.

Zastupitelé 2 volebních období:
Táborská Leona – místostarostka, zastupi‑
telé: Adamec Petr, Beran Petr, Dolejšová 
Petra, Hogen Roman, Hřebík Pavel, Kodě‑
ra Ladislav, Kotlán Viktor, Maršál Tomáš, 
Mokrá Jitka, Písaříková Věra, Vaňhara 
Vojtěch, Vrabec Libor, Vočadlová Daniela

Libor Vrabec, 
kronikář
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Taktické cvičení jednotek sborů profesionálních  
a dobrovolných hasičů
17. října 2020 se v prostoru satalické obory 
konalo taktické cvičení hasičského záchran‑
ného sboru hl. m. Prahy a jednotek sboru 
dobrovolných hasičů hl. m. Prahy.

Téma cvičení bylo zaměřeno na činnost jed‑
notek PO v reakci na mimořádnou událost, 
vzniklou v případě zdolávání požáru poros‑
tu, zaměřených na taktickou úroveň řízení 
zásahu.

Cvičení mělo tyto vybrané cíle:
• prohloubit spolupráci obou základních 
složek integrovaného záchranného systému,

• potvrzení, zda je vypočtená varianta ky‑
vadlové dopravy vody reálná i v praxi,
• organizace kyvadlové dopravy vody a ur‑
čení nejefektivnějšího způsobu doplňování,
• organizace spojení v místě zásahu na dvou 
zásahových kmitočtech.

Všechny cíle cvičení byly naplněny. Výho‑
dou byla především zvolená varianta spoje‑
ní, která i do budoucna výrazně uleví veliteli 
zásahu.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
zúčastněným jednotkám. 

Dále děkujeme SDH Satalice za pořízení 
fotografií, zároveň zdravíme touto cestou 
všechny zúčastněné diváky a doufáme, že si 
cvičení užili.

npor. Ing. Jiří Rýpar
Velitel stanice HS-10, Satalice

K Radonicům 305/14, 190 15 Praha 9

VÁNOČNÍ POZDRAV 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Vážení přátelé základní umělecké školy, 
v tuto dobu jsme vždy připravovali vánoční akce. Koncerty, výstavy, přehlídky 
a besídky. 
Bohužel aktuální koronavirová situace nám to neumožňuje. O to víc si přeji, 
aby vánoční hudba a koledy zazněly u vás doma, a to nejen o Štědrém dnu. 
Věřím, že děti tak přispějí  k ovzduší dobré a optimistické nálady. 

Moc se těšíme, až pro vás budeme koncertovat. 

Šťastné adventní období a pevné zdraví  přeje Ivana Heřmánková – ředitelka ZUŠ Marie Podvalové  a učitelé základní 
umělecké školy 
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Naší městské části se týká především 
POPLATEK ZA PSA, který dle zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, se 
platí za pejsky starší 3 měsíců.
Poplatek eviduje úřad příslušný pod‑
le místa trvalého pobytu chovatele psa. 
V Satalicích je dle vyhlášky hl. m. Prahy 
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy výše poplat‑
ku 300 Kč za psa chovaného v  rodin‑
ném domě, za každého dalšího psa se 
platí 600 Kč; za psa chovaného v  bytě 
1.500 Kč a 2.250 Kč za druhého a každé‑
ho dalšího psa téhož držitele.
Sníženou sazbu 200 Kč za prvního psa 
(300 Kč za dalšího psa) hradí poplatníci 
pobírající důchod, který je jediným zdro‑
jem jejich příjmů nebo poplatník starší 
65 let bez ohledu na zdroj příjmů. Popla‑
tek za psa je splatný na každý kalendářní 
rok dopředu, a to od 1. 1. do 31. 3. na účet 
MČ Praha ‑Satalice č. 0502655998/6000, 
variabilní symbol 1341 + vaše číslo po‑
pisné domu (např. 134181 – pokud by byl 
pes držen v budově úřadu, K Radonicům 
81), nebo hotově v pokladně úřadu.
V Praze byla povinnost mít psa označe‑
ného mikročipem nebo tetováním sta‑
novena vyhláškou již dlouho. Po novele 
veterinárního zákona byla od 1.  1.  2020 
zavedena povinnost označení psa mikro‑
čipem na celém území ČR. Takto ozna‑
čeni nemusí být pouze psi, kteří mají 
čitelné tetování, které bylo provedeno 
před 3. červencem 2011. Štěňata je nutné 
označit mikročipem nejpozději před prv‑
ním očkováním vztekliny. Pokud bude 
zjištěno (např. v případě ztráty psa nebo 
pokousání), že pes není řádně označen 
mikročipem, může vám být jako majite‑
li udělena pokuta ve správním řízení až 
20 000 Kč. Zákon se na psa totiž bude dí‑
vat stejně, jako kdyby neměl platné očko‑
vání proti vzteklině.

Dalším poplatkem týkajícím se Satalic je 
po novele zákona č. 565/1990 Sb., o míst‑
ních poplatcích a  s  ní spojených obec‑
ně závazných vyhlášek hl. m. Prahy od 

1. 1. 2020 POPLATEK Z POBYTU. Plát‑
cem poplatku jsou nejen hotely, penzi‑
ony nebo ubytovny, ale i např. majitelé 
bytů a domů (chatek či zahrad ke stano‑
vání) pronajímaných ke krátkodobému 
pobytu prostřednictvím portálů jako 
Airbnb či Booking aj.
Zmíněný poplatek má obcím pomo‑
ci hradit náklady na zvýšenou potřebu 
úklidu ulic, likvidaci odpadů, provoz 
MHD atd. Předmětem poplatku z pobytu 
bude úplatný krátkodobý pobyt po dobu 
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 
dnů. Sazba poplatku činí dle vyhlášky hl. 
m. Prahy 18/2019 od 1.  1.  2021 částku 
50 Kč za osobu a  každý započatý den 
pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. 
Poplatníkem poplatku z pobytu bude fy‑
zická osoba, která není v obci přihlášená. 
Plátce poplatku (ubytovatel) je povinen 
podat správci poplatku (úřadu městské 
části) ohlášení ve lhůtě do 30  dnů ode 
dne zahájení poskytování úplatného po‑
bytu. Po skončení každého kalendářního 
měsíce je plátce povinen nahlásit správ‑
ci poplatku do patnáctého dne každého 
následujícího měsíce počet dnů pobytu 
všech osob, kterým byl poskytnut úplatný 
pobyt a  které podléhají poplatku, počet 
dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut 
úplatný pobyt a  které jsou od poplatku 
osvobozeny (viz  § 3 b novelizovaného 
zákona o místních poplatcích), celkovou 
částku poplatku, kterou je povinen za 
osoby podléhající poplatku odvést. Vy‑
braný poplatek se hradí správci poplatku 
rovněž do patnáctého dne každého násle‑
dujícího měsíce. Plátce poplatku z pobytu 
je povinen vést evidenční knihu v listinné 
nebo elektronické podobě.

V  letošním roce byla od 16.  3. do 
31. 12. 2020 platba poplatku z důvodu 
mimořádné události  – nemoci Covid 
prominuta, ohlašovací povinnost zů‑
stala zachována. Podle vývoje situace je 
pravděpodobné, že bude platba poplatku 
prominuta i v dalším období, budeme vás 
o tom informovat.

Vzorové formuláře jsou ke stažení spolu 
s novelizovaným zněním zákona o míst‑
ních poplatcích včetně nových obecně zá‑
vazných vyhlášek hl. m. Prahy na webo‑
vých stránkách MČ.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ‑
HO PROSTRANSTVÍ stanoví § 4 záko‑
na č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění p. p. a obecně závazná vyhláška 
č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy, o místním po‑
platku za užívání veřejného prostranství, 
ve znění p. p.

Poplatek za užívání veřejného prostran‑
ství se vybírá za zvláštní užívání veřej‑
ného prostranství, kterým se rozumí 
provádění výkopových prací, umístění 
kontejnerů na odpad, lešení či staveb‑
ního materiálu, restauračních zahrá‑
dek, prodejních stánků, reklamních 
zařízení, cirkusů, lunaparků a  jiných 
obdobných atrakcí, umístění skládek, 
vyhrazení trvalého parkovacího místa 
a  užívání tohoto prostranství pro kul‑
turní, sportovní a  reklamní akce nebo 
potřeby tvorby filmových a  televizních 
děl. Z akcí pořádaných na veřejném pro‑
stranství, jejichž celý výtěžek je odveden 
na charitativní a veřejně prospěšné účely, 
se poplatek neplatí.

Sazba poplatku za užívání veřejného pro‑
stranství činí 10 Kč za každý i započatý 
m² užívaného veřejného prostranství 
a každý i započatý den.

Formuláře jsou ke stažení na webových 
stránkách městské části Praha ‑Satalice, 
v  záložce Potřebuji si zařídit, sekce For‑
muláře a žádosti.

https://www.satalice.cz/formulare‑
zadosti

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021 – za pejsky, 
ubytované osoby a zábory veřejného prostranství

POPLATEK ZA PEJSKA

POPLATEK Z POBYTU

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ 
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

DĚKUJEME, ŽE PO SVÝCH 
PEJSCÍCH UKLÍZÍTE
Sáčky na psí exkrementy jsou pravi‑
delně doplňovány a nacházejí se na 
mnoha místech v Satalicích. Prosí‑
me informujte o nich své sousedy, 
kteří mají pejska, ale ještě zřejmě 
nepochopili, na co se používají :‑) 

Děkujeme.
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1. PETR LOM 1993

2. LUDĚK RUBÁŠ 1993-1995

3. JAN STRÁSKÝ 1995-1998

4. ZUZANA ROITHOVÁ 1998

5. IVAN DAVID 1998-1999

6. VLADIMÍR ŠPIDLA 1999-200

7. BOHUMIL FIŠER 2000-2002

8. MARIE SOUČKOVÁ 2002-2004

9. JOZEF KUBINYI 2004

10. MILADA EMMEROVÁ 2004-2005

11. ZDENĚK ŠKROMACH 2005

12. DAVID RATH 2005-2006

13. TOMÁŠ JULÍNEK 2006-2009

14. DANIELA FILIPIOVÁ 2009

15. DANA JURÁSKOVÁ 2009-2010

16. LEOŠ HEGER 2010-2013

17. MARTIN HOLCÁT 2013-2014

18. SVATOPLUK NĚMEČEK 2014-2016

19. MILOSLAV LUDVÍK 2016-2017

20. ADAM VOJTĚCH 2017-2020

21. ROMAN PRYMULA 2020

22. JAN BLATNÝ 2020

VELKÝ MINISTERSKÝ KVÍZ
Pamatujete? Ministři zdravotnictví České republiky od r. 1993. Zkuste spojit jméno s fotografií.
Kdo byl nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví? Nápověda − od 13. 7. 2010 do 10. 7. 2013.
Který ministr byl ve své funkci nejkratší dobu? Ne, nebyl to pan Prymula. Nápověda – od 12. 10. do 4. 11. 2005. 
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Sudoku

Vánoční křížovka s tajenkou

1. VÁNOČNÍ SYMBOL ŠTĚSTÍ

2. OBDOBÍ PŘED VÁNOCI

3. VELKÁ ZIMA

4. POSTAVIČKA ZE SNĚHU

5. VÁNICE

6. CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘ

7. PADAJÍCÍ HVĚZDA

8. ČÁST SVÍČKY

9. VÁNOČNÍ PÍSEŇ
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Zažeňte nudu a najděte 7 rozdílů...

Skrývačky
Najděte ve větách ukrytá slova, která jsme v době epidemie slyšeli nejčastěji:

Vezmi toho plyšového pejska do koupelny a vyper ouška.

Co viděl Petr na fotce?

Lenka měla mini strašně dlouhou.

Kolik vidíte stojanů na kola?

Za horami se nalézá kazachstánské území.

Romanovi rusovlasá paruka nesluší.


