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Satalický zpravodaj
Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
ráda bych napsala, že 
jsme zase o  rok dál, 
a  myslela to pozitivně. 
Bohužel, slovo „pozitiv‑
ní“ získalo v posledních 
dvou letech úplně jiný 
rozměr. Pozitivních jsou 

nás teď opravdu spousty, často však ne na‑
stavením mysli, ale docela jinak – všichni 
víme.

Doufali jsme, že letošní školní rok i konec 
roku kalendářního proběhnou sice s ome‑
zeními, ale v  obvyklejší atmosféře než 
vloni. Bohužel, opak je pravdou. Na vině 
totiž není problém očkování či neočková‑
ní, ale ohleduplnosti a bezohlednosti, zod‑
povědnosti a  sobeckosti, informovanosti 
a  svéhlavosti. Nedodržování hygienických 
opatření, falšování potvrzení o  testování 
a naslouchání lidem bez odborného vzdě‑
lání nás dovedlo do situace, kterou jsme už 
znovu opakovat nechtěli. Proto se budeme 
muset patrně opět obejít bez společných 
oslav konce roku, omezeny budou služby 
i některé akce, a když to půjde, s obavou se 
sejdeme s rodinou a přáteli.

Ano, na začátku mohly existovat pochyb‑
nosti, ale už je nahradila jasná data, em‑
pirické výzkumy i  zkušenosti sousedních 
(i nesousedních) států. Bohužel, naše roz‑
polcená pozice ve středu Evropy, nedůvěra, 
kritičnost a tendence leccos obejít a najít si 
svou vlastní cestu nás dovedly k  tomu, že 
budeme muset patrně i  letos omezit, ne ‑li 
přímo zrušit i takovou radost, jako je spo‑
lečné rozsvícení vánočního stromu. Proto 
bych ráda poprosila všechny, kteří jdou tou 
vlastní cestou a  nechtějí dodržovat nasta‑
vená pravidla, aby zůstávali doma a nechali 
nás ostatní, kteří naivně věří v pospolitost 
lidské společnosti, v klidu rozsvítit vánoční 
strom a popřát si navzájem zasloužené vá‑
noční svátky. Všichni se na ně totiž těšíme 
a možná je i potřebujeme.

Děkujeme za pochopení.
Milada Voborská

SLOVO STAROSTKY

5. 12. Městem chodí Mikuláš
Mikuláš se svými pomocníky bude jako 
každý rok procházet ulicemi. Kdo nechce 
nechat nic náhodě, může přijít v sobotu 
4. 12. do KC na vánoční dílnu, kde bude 
určitě! Více na str. 6.

29. 11.–9. 12. Vánoční pozdravy 
babičkám a dědečkům
Udělejte v předvánočním čase radost 
satalickým babičkám a dědečkům. Nama‑
lujte obrázek s vánoční tematikou a připište 
pozdrav. Pohlednice vhoďte do připravené 
schránky u komunitního centra nejpozději 
do 9. prosince.

11. 12. Rozsvícení vánočního stromu
Program je připravený, ale jasné rysy dosta‑
ne těsně před akcí podle aktuálních opatře‑
ní. Každopádně bude jen venku, připravte si 
čepičky a rukavice!

12. 12. Vánoční dílnička pro děti
Hravé tvoření pro děti s vánoční tematikou. 
Přihlašování na dilnicky@cerna.sk.

24. 12. v 10.30 Tradiční setkání u kapličky
Krásný vánoční koncert našich milých 
sousedů, zpívání zatím dovoleno, cinkání 
zvonečky a rolničkami také.

POZVÁNKY NA AKCE
optimistická verze 
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Nová alej ze Satalic na Kbely
Díky dotaci na opatření proti klimatic‑
kým změnám byla v listopadu vysazena 
nová alej v  místě bývalé úvozové hlu‑
boké cesty ze Satalic do Kbel, severně 
od přistávací dráhy, v  návaznosti na 
komunikaci K  Lindě. V  místě výsadby 
aleje je již nyní biopás osazený travou. 
Alej je tvořena několika druhy stromů 
(javor babyka, jeřáb břek, hloh jedno‑
semenný), které jsou odolné, tvoří nižší 
koruny a jsou obvyklé v českém prostře‑
dí. Doufáme, že se jim u nás bude dobře 
dařit.

Cyklostezky kolem Satalic
Městská část požádala magistrát hl. m. 
Prahy o  pomoc při výkupu pozemků 
pod cyklostezkou A44, která nyní vede 
ulicí Za Železnicí. Pozemky jsou v sou‑
kromém vlastnictví, komunikace je při‑
tom stěžejní pro obsluhu části Satalic 
na jih od železnice jak pro pěší, tak pro 
cyklo‑ a motorovou dopravu. První vý‑
kupy byly zahájeny, další nás čekají.

Rekonstrukce ul. Budovatelská
Kvůli rekonstrukcím komunikací v oko‑
lí Satalic bylo na další rok posunuto za‑
hájení rekonstrukce části komunikace 
Budovatelská od křižovatky s  ul. Tra‑
bantská po železniční přejezd. Investo‑
rem je hl. m. Praha, vítězem výběrového 
řízení na zhotovitele stavby č. 3136 TV 
Satalice, etapa 0019 Budovatelská II ‑  
1. část se stala spol. Skanska. O  přes‑
ném termínu zahájení rekonstrukce 
a  harmonogramu prací budeme včas 
informovat.

Řadové rodinné domy Satalice 
− smlouva se společností 
MS Satalická, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ odsouhlasilo uza‑
vření smlouvy s  investorem, který má 
záměr vystavět na pozemcích podél 
komunikace Trabantská 61 řadových 
rodinných domů na ploše 4 869 m2 
s HPP 10 042 m2 a odpovídající technic‑
kou infrastrukturu. Celková investice 
investora v  území Projektu do veřejné 
infrastruktury městské části, která bude 
sloužit všem obyvatelům a  návštěv‑
níkům území městské části, dosahuje 
částky 2.700.000 Kč. Investor se zavazu‑
je vybudovat 8 nových veřejných par‑
kovacích stání v ul. Za Školkou, stano‑

viště pro kontejnery na tříděný odpad, 
veřejnou komunikaci na pozemku 
p. č. 641/106 a p.  č. 641/108 v k.ú. Sa‑
talice (LV č. 500), která bude navazovat 
na Projekt, provést vlastní investice do 
infrastruktury tak, aby byla na pozem‑
ku investora p.  č.  641/104 v  k.ú. Sata‑
lice, ve spojení s  pozemky p.  č.  989/1, 
989/3, 989/13, 641/2, 641/55, 641/56 
a  p.  č.  962/1 v  k.ú. Satalice, zajištěna 
dostatečná územní rezerva pro vybu‑
dování okružní křižovatky Budovatel‑
ská – Trabantská; investor se zavazuje 
na vlastní náklady oddělit předmětnou 
část pozemku p.  č.  641/104 v  k.ú. Sa‑
talice, zajistit v součinnosti s městskou 
částí ocenění oddělené části pozemku 
za účelem jeho prodeje městské části 
a oddělenou část pozemku prodat měst‑
ské části za obvyklých podmínek. Ten‑
to pozemek bude využit k  vybudování 
okružní křižovatky, která byla vybrá‑
na jako prioritní projekt BESIP a bude 
realizována TSK. Investor se zavazuje 
poskytnout městské části investorský 
příspěvek ve výši 4.300.000 Kč jako 
peněžité plnění investora do 30 dnů ode 
dne, ke kterému nabylo právní moci 
stavební povolení. Investorský příspě‑
vek se stane součástí rozpočtu městské 
části, který bude městskou částí využit 
k zajištění nového nebo rozšíření stáva‑
jícího občanského vybavení nebo veřej‑
ných služeb.

Pomoc rodinám dobrovolných hasičů
postiženým výbuchem plynu 
v Koryčanech
Starostové městských částí se připo‑
jili k  podpoře rodin dobrovolných 
hasičů, kteří se stali oběťmi výbuchu 
plynu v  obci Koryčany. Jednotka dob‑
rovolných hasičů městské části Praha‑
‑Satalice přispěla na transparentní účet 
částkou 5 000 Kč a  stejnou měrou při‑
spěla i městská část Praha ‑Satalice.

Dozorčí rada Sportareálu 
Praha ‑Satalice
Sportareál má za sebou těžké období, 
které zasáhlo jak sportovní prostředí, 
tak ubytovací kapacity. Přesto jsou vý‑
sledky hospodaření v podstatě příznivé, 
jedinou dotací, o kterou Sportareál po‑
žádal, byly mimořádné výdaje na opra‑
vy a  revize kotelny a výtahu. Ubytová‑
ní pomohla orientace na zaměstnance 

firem a  dlouhodobé pronájmy pokojů, 
protože sportovních soustředění i  tu‑
ristů významně ubylo. Poděkování 
patří jak jednateli společnosti Milanu 
Bíškovi, tak všem pracovníkům, kteří se 
o provoz hotelu i sportovišť za poslední 
dva roky zasloužili.

Nová elektronická úřední deska 
na budově úřadu
Administrativy přibývá a někdy se sejde 
důležitých informací tolik, že na ně naše 
vývěsky nestačí. Pořízení elektronické 
úřední desky ještě uspíšila doba koro‑
navirová, která na čas uzavřela úřady, 
resp. omezila jejich otevření veřejnosti. 
Rozhodli jsme se proto pořídit elektro‑
nickou úřední desku, která bude k dis‑
pozici na budově úřadu městské části, 
ul. K Radonicům 81. 

Jaké jsou její hlavní výhody?
• Snadná dostupnost a viditelnost 
  dokumentů
• Intuitivní ovládání
• Světelný displej umožňující čtení 
  po setmění
• Nejen úřední dokumenty, ale i aktuality,  
  akce a další zvolené informace
• Uživatelské prostředí přizpůsobené
  osobám se sníženou pohyblivostí

Věříme, že dostupnost a přehlednost in‑
formací oceníte a využijete.

Očkování pro seniory v Satalicích
Máte ‑li zájem o  přeočkování proti co‑
vidu 3. dávkou, navštivte MUDr.  Věru 
Bačkovskou v  době ordinačních hodin 
pro veřejnost. Paní doktorka očkuje 
vakcínou Moderna, tedy stejnou, kterou 
byli očkováni senioři v  Komunitním 
centru týmem Nemocnice Na Františ‑
ku, jenž by z kapacitních důvodů mohl 
přijet do Satalic až v lednu 2022. V pří‑
padě zájmu o  očkování, prosíme, vyu‑
žijte nabídku MUDr. Bačkovské a naoč‑
kujte se co nejdříve.

NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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V  rámci koncepce rozvoje jednotek 
dobrovolných hasičů v  Praze dostala 
v  loňském roce naše městská část od 
Magistrátu hl. m. Prahy investiční do‑
taci ve výši 8 mil. Kč na pořízení no‑
vého zásahového vozidla CAS30.

Nové vozidlo přijelo do Satalic v pátek 
15.  10.  2021 na podvozku SCANIA 
P440 XT. Požární nástavbu vyrobila 
firma KOBIT ‑THZ. Jedná se o cister‑
novou automobilovou stříkačku o vý‑
konu čerpadla 3 000 litrů/min, která si 
sebou veze 9 000 litrů vody, 540 litrů 
pěnidla a vybavení na provedení po‑
žárního zásahu.

Do konce roku bude probíhat výcvik 
a kondiční jízdy strojníků a od nového 
roku bude cisterna zařazena do ostré‑
ho výjezdu.

Na závěr bych chtěl poděkovat Ma‑
gistrátu hl.m. Prahy a  Městské části 
Praha‑Satalice, že nám pomohly k vý‑
raznému omlazení vozového parku, 
jelikož SCANIA nahradí více než 
30 let starou TATRU.

Tomáš Maršál, velitel JSDH

DO NOVÉ 
ZBROJNICE nová 
hasičská stříkačka 
SCANIA

Dne 21.  10.  2021 společnosti Accolade 
CZ 50 (nový vlastník areálu) a  Panatto‑
ni prezentovaly v  jídelně základní školy 
pro veřejnost záměr využití území v are‑
álu Flagy. Firmy předpokládají demolici 
stávajícího areálu a vybudování dvou hal, 
tzv. městského business parku, s doprav‑
ním napojením na ulici Budovatelskou. 
Součástí dopravního řešení byl i výpočet 
průjezdu osobní a nákladní dopravy. Fir‑
my zdůraznily, že staví moderní budovy 
dle posledních certifikátů a norem.

Někteří naši občané včetně zastupitelů 
nejsou spokojeni se vznikem business 
parku z několika důvodů: nelze určit bu‑
doucí nájemce, navrhované rozměry hal 
jsou příliš velké co se týče velikosti i míry 
zastavění pozemků, není možné zpraco‑
vat model dopravy, když není znám ná‑
jemce – může vzniknout logistické cent‑
rum pro různé e ‑shopy, což by markantně 

zvýšilo dopravu v městské části.
V souladu se změnami v území na okol‑
ních pozemcích by zastupitelé městské 
části uvítali návrh na využití areálu ve 
prospěch smíšené výstavby  – tedy ko‑
merčních služeb a bydlení spolu s veřej‑
nou vybaveností, jako jsou obchody, ma‑
teřská škola, pošta  atp. Tato varianta ale 
není možná bez souhlasu vlastníka.

Zástupci společností uzavřeli prezentaci 
s tím, že šlo o vstupní informace o mož‑
nostech využití území. Starostka shrnula 
připomínky občanů, že tak, jak byl pre‑
zentován, není s návrhem možné souhla‑
sit z důvodů uvedených výše.

Celá prezentace je nahrána na audio‑ 
záznam a je k dispozici na vyžádání obča‑
nům na úřadu městské části.

BUDOUCNOST AREÁLU FLAGA
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Od prvních krůčků 
na umělé stěně...

www.hosatalice.cz

...po skalní lezení  
a další dobrodružství.

Milostivé léto

Jak ven z dluhů?
Známe cestu

praha.eu

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. 
Uhraďte exekutorovi od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 jistinu, tedy 
dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky 
akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

placená inzerce

Kam v Satalicích o Vánocích? DO KNIHOVNY!
Milí čtenáři, 
od minulého roku půjčujeme v knihovně 
kromě knih, audioknih a chytrého čtení 
také deskové hry. Protože jste o tuto služ‑
bu projevili zájem, rozšířili jsme nabídku. 
Nově si s knihovnou můžete zahrát Párty 
Alias, hru Země nebo například Superfar‑
máře. Děti určitě potěší Příšerky ze skříně, 
Inspektor myšák nebo hra na motivy knih 
malého poseroutky. Mezi vaše nejoblíbe‑
nější „deskovky“ z naší stávající nabídky 
patří Carcassonne a Dixit. Kompletní se‑
znam najdete na našich webových strán‑
kách www.knihovnasatalice.cz .

Registrovaní čtenáři si hry mohou zapůjčit 
na jeden měsíc, výpůjčka je zdarma.

DO KNIHOVNY I O VÁNOCÍCH
Pokud si budete chtít vánoční svátky zpří‑
jemnit dobrou knihou nebo hrou, zajděte 
k nám do knihovny. 

Otevřeno bude i ve vánočním čase, a to dle 
běžné otevírací doby.

Vánoční otevírací doba:
23. 12.  9‑11 a 15‑18
27. 12. 15‑18
30. 12. 9‑11 a 15 ‑18

Přejeme Vám krásné prožití vánočních 
svátků a budeme se na Vás těšit v novém 
roce.

Vaše knihovnice
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Milí přátelé,
stojíme na prahu adventní doby, tedy 
doby přípravy na vánoční svátky. Pro 
většinu z nás jsou Vánoce významným 
bodem roku, kterému věnujeme znač‑
nou energii a pozornost, například v po‑
době nakupování, pečení, úklidu, zdo‑
bení bytu… Od Vánoc také očekáváme 
něco krásného a  slavnostního, co mů‑
žeme prožít s  našimi nejbližšími, něco, 
co nás zahřeje a na co pak budeme rádi 
vzpomínat.

Pro nás křesťany je touto událostí oslava 
narozenin Ježíše. Slavíme zcela zvláštní 
věc: Bůh se stal člověkem. A právě toto 
člověčenství je něčím, co bych nám 
všem přál  – abychom dokázali svým 
blízkým darovat sebe, svoji blízkost, 
naslouchání, porozumění, pohlazení… 
Možná nestihneme vše uklidit ani napé‑
ct. Na věcné dary se někdy brzo zapo‑
mene, nebo se dokonce i vyhodí. Ale to, 
že jsme prožili vzájemnou blízkost, že 
nám spolu bylo dobře, to v nás už zůsta‑
ne, protože je v tom kousek nebe.

Přál bych tedy nám všem, abychom 
v  této adventní době dokázali věnovat 
čas také našim vztahům – protože vzá‑
jemná láska není dílem jednoho oka‑
mžiku, ale musí se o ni pečovat. Možná 
potřebujeme někomu odpustit nebo 
také požádat o  odpuštění. Najít si čas 
na něco, co jsme někomu slíbili a  už 
dlouho jsme to odkládali. Vyslechnout 
něčí spravedlivou kritiku a umět ocenit 
druhé. Nemusí to být snadné, ale věř‑
te, že takové „předvánoční gruntování“ 
opravdu stojí za to.

Rád bych vás také co nejsrdečněji pozval 
na adventní a  vánoční program našich 
farností Vinoř a Čakovice.

V kostele ve Vinoři jsou o adventních 
nedělích vždy od 18.30 hodin adventní 
koncerty:
• 28.  11. Vystoupení žáků a  pedagogů 
ZUŠ Folklorika v Praze ‑Vinoři

• 5.  12. Vystoupení dětského sboru 
z uskupení Camerata Praha z Čakovic

• 12. 12. Sopranistka Varine Mkrtchyan 
a  hosté, český a  arménský sváteční re‑
pertoár

• 19. 12. Česká mše vánoční
Vstupné dobrovolné, začátky v 18. 30.

O sobotách jsou od 19 hodin v Satali‑
cích v kapli sv. Anny bohoslužby s ad‑
ventními zpěvy.
24. 12. na Štědrý den je v satalické kapli 
od 22 hodin vánoční bohoslužba se zpí‑
váním koled.

Podrobnosti a pozvání na další akce na‑
jdete na webových stránkách našich far‑
ností https://farnost ‑vinor.org/ a  www.
farnostcakovice.cz. Případné změny 
z  důvodů pandemické situace budou 
včas oznámeny na webových stránkách.

Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým 
a  přeji vám požehnaný adventní a  vá‑
noční čas.

P. Stanislaw Góra

Pozdrav z farnosti a rozpis bohoslužeb

Vinoř Satalice
24.12. Štědrý den 16:00 Mše sv. 00:00 Půlnoční mše sv. 22:00 Půlnoční mše sv.
25.12. Boží hod vánoční 10:30 Mše sv. 10:45 Mše sv.
26.12. Sv. Štěpána, sv.  Rodiny 10:30 Mše sv. 10:45 Mše sv.
27.-30.12. 18:00 Mše sv.
31.12.Sv. Silvestra 17:30 Mše sv.
1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:30 Mše sv. 10:45 Mše sv.
2.1.Neděle po narození  Páně 10:30 Mše sv. 10:45 Mše sv.

MYSLIVECKÉ HONY v okolí Satalic a Vinoře
Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř z. s. upozorňuje 
občany, že v okolí Satalic budou probíhat hony v termínech: 
10. 12. a 30. 12. 2021. 

Hon začíná vždy v 8 hodin a končí kolem 15. hodiny.  
Při honech se pohybujeme většinou na polnostech, je  
potřeba to zohlednit při vycházkách občanů v lese  
i okolních lesoparcích a venčení psů a pohybovat se  
v přírodě se zvýšenou opatrností.

Děkujeme!            B. Pechr, předseda sdružení
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Milí návštěvníci Komunitního centra,
i když jsme velkou část programu museli 
kvůli vládním opatřením rušit a  měnit, 
užili jsme si s vámi i na podzim spoustu 
akcí. První podzimní den jsme přivítali 
s  divadélkem Co malí medvědi o  pod‑
zimu nevědí. S  kronikářem Liborem 
Vrabcem jsme se dozvěděli zajímavosti 
o historii místních továren a o Satalicích 
v  literatuře. Pro rodiče byla připravena 
přednáška o rozvoji řeči u dětí, pro naše 
seniory beseda o bezpečnosti. Mnohým 
z vás na dveřích visí věnec, který jste si 
vyrobili na vánoční dílně. Jednou z nej‑
větších podzimních akcí bylo Dýňobraní. 

Děti naplno projevily svou fantazii bě‑
hem vyřezávání a zdobení dýní. Někteří 
si domů kromě vydlabané dýně odnesli 
i krmítko pro ptáčky či dřevěné zvířátko, 
které si vlastnoručně vyrobili v připrave‑
né dílničce. Největší zájem však budili 
živí netopýři. Kdo přišel včas, stihnul 
ochutnat i  dýňovou polévku. K  tanci 
a poslechu nám zahrál Pražský dixieland.
Děkujeme, že jste během podzimních 
měsíců přišli nejen na tyto, ale i na mno‑
hé další akce.

V adventním čase vás srdečně zveme na 
následující program:
29. 11.–9. 12.
Vánoční pozdravy babičkám
a dědečkům
Udělejte v předvánočním čase radost sa‑

talickým babičkám a dědečkům. Na tvr‑
dý papír o velikosti pohlednice (tedy A6) 
namalujte obrázek s  vánoční tematikou 
a připište pozdrav. Pohlednice vhoďte do 
připravené schránky u komunitního cen‑
tra nejpozději do 9.  prosince. Vaše po‑
zdravy potěší seniory žijící v Satalicích.

4. prosince od 15 hodin
Mikulášská dílna
Všechny děti zveme na mikulášskou díl‑
nu, ve které si mohou nazdobit vánoční 
baňky.
Na výtvarnou dílnu bude dohlížet sám 
Mikuláš, který šikovné výtvarníky odmě‑
ní drobnou sladkostí. Rezervace míst na 
kc@satalice.cz.

7. prosince od 14 hodin
Individuální právní konzultace
Máte právní dotaz, který potřebujete 
zkonzultovat? Řešíte převod domu, úpra‑
vu vztahů s  nájemci, nebo potřebujete 
zkontrolovat smlouvu? Ať už potřebu‑
jete jakoukoliv právnickou radu, přijďte 
se poradit se zkušenou právničkou do 
komunitního centra. Bezplatnou kon‑
zultaci je nutné si rezervovat na e ‑mailu  
kc@satalice.cz nebo na 605 248 530.

12. prosince
Vánoční dílnička pro děti
Hravé tvoření pro děti s vánoční temati‑
kou. Přihlašování na dilnicky@cerna.sk.

Přijďte nasát vánoční atmosféru do ko‑
munitního centra a pozdravit své známé.

Co náš čeká v roce 2022
Program na leden a únor

Princezna Čokoláda 
– divadelní představení
Byla jednou jedna princezna, která jedla 
jenom sladkosti, hlavně čokoládu. Byla 
celá bledá, bolelo jí bříško a  kazily se jí 
zoubky. Vše zachrání moudrý čaroděj, 
který princeznu naučí jíst zdravě.
Zábavná pohádka v podání Dobře nala‑
děného divadla odnaučí vaše děti mlsat. 
Rezervace na kc@satalice.cz.

Jak pracovat se „zlobivým“ dítětem
Přednáška, na které se dozvíte, proč děti 
„zlobí“.
A získáte návod, co jako rodiče, nebo pe‑
dagogové můžete udělat pro to, aby děti 
„nezlobily“.

Jak na chytrý telefon
Minikurz pro všechny seniory, kteří se 
chtějí naučit ovládat chytrý telefon. Při‑
hlašování na 605 248 530.

Všechny akce probíhají v  souladu s  ak‑
tuálními vládními nařízeními. Pro další 
a  aktuální informace sledujte náš web 
www.kcsatalice.cz, facebookové stránky 
Komunitní centrum Satalice či plakáty 
ve vývěskách.

Budeme se těšit na viděnou v komunit‑
ním centru.

6
KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha‑Satalice

PROGRAM V PROSINCI 
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SIROKY VYBER 
> Leciva zzááppaaddnni i prirodni vvýýcchhooddnníí mediciny
> Doplnky, pomucky a bylinne pripravky
> Tradicni cinska medicina a homeopatie

DLOUHOLETE ZKUSENOSTI 
> Nejstarsi lekarna v sirokem okoli
> Odborny a vstricny personal
> PPřříípprraavvaa  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů

- ,,, -
OSOBNI PRISTUP 
> Vernostni benefity pro klienty
> Rezervace ppřříípprraavvkkůů na recept ii pouukkaazz
> Rozvoz zdravotnickych potreb domu

JJ' 0 
- -

LEKARNA ROYALE 
Mladoboleslavska 565/ 4 7 
Praha 9 - Kbely 
tel.: +420 608 164 817 
e-mail: royale@volny.cz
www.lekarnaroyale.cz
Oteviraci doba: 
Po & St 8:00 - 18:00
.- --
U t, Ct & Pa 8:00 - 17:00

placená inzerce

PRO MAMINKY S DĚTMI – NÁVŠTĚVNÍKY HŘIŠTĚ
Vzhledem ke stavebním pracím bude omezen provoz na dětském hřišti. Věříme, že budou všichni respektovat vymezené zóny a nepo‑
hybovat se v místě stavby. V opačném případě bychom museli hřiště zcela uzavřít. Naším záměrem je také vyměnit staré a nefunkční 
herní prvky za nové – to všechno během příštího léta, až se stavba bude chýlit ke konci, aby nedošlo k jejich poškození. Máte ‑li tip na 
herní prvek, který vám na hřišti schází a do zahrady by se hodil, můžete nám napsat na urad@satalice.cz.

Dům s č. p. 51, krásná vila uprostřed Sata‑
lic, která původně patřila majiteli továrny 
na margaríny panu Dáňovi, je dlouhodobě 
určen pro bydlení seniorů 70+. Výhodná po‑
loha nabízí obyvatelům dobrou dostupnost 
na poštu, úřad i  do potravin, má rozlehlou 
zahradu, tedy pro seniory ideální. Jedinou 
překážkou je, že senioři mívají obtíže se sní‑
ženou pohyblivostí. Celopražsky, ale i v naší 
městské části v  posledních letech prudce 
roste poptávka po bezbariérovém bydlení 
pro seniory. V tomto domě jsou však v sou‑
časnosti byty ve vyšších patrech pro seniory 
dostupné pouze po schodišti, některé bytové 
jednotky mají sociální zařízení na chodbách, 
mezi pokoji jsou prozvuky. Rekonstrukce 
vyřeší tyto problémy výtahovou plošinou, 
zároveň přesune sprchy a  toalety z  chodby 
do nově rekonstruovaných bytových jedno‑
tek. Větší zásahy proběhnou i  v  podkroví, 
kde upravíme střešní konstrukci trámů, vy‑
měníme střešní okna, zvýšíme podlahu a za‑

teplíme střechu. Zrekonstruujeme koupelnu 
a WC a tím vytvoříme plnohodnotnou byto‑
vou jednotku. Při rekonstrukci samozřejmě 
dojde k novým rozvodům elektro, vody, ka‑
nalizace a topení v celém domě.

Vzniknou samostatné bytové jednotky o ve‑
likosti 1+kk nebo 2+kk určené pro senio‑
ry. Nově vznikne v  podkroví 
jednotka 3+kk, která bude 
primárně určena správci – ná‑
jemcem by měla být mladší 
osoba z podporovaných profe‑
sí (učitel, hasič, policista, zdra‑
votník), která bude ochotná 
převzít úlohu nejen správce 
domu, ale i  případné pomoci 
svým starším sousedům. Byty 
budou pronajímány za snížené 
ceny.
Nájemníci, kteří v  domě pro 
seniory již bydleli, se po re‑

konstrukci vrátí zpět a  další bytové jednot‑
ky obsadí noví nájemníci již začátkem roku 
2023. Rekonstrukce má stavební povolení, 
během prosince proběhne výběr zhotovitele. 
V lednu 2022 bude předáno staveniště a do 
30.  11.  2022 bychom chtěli nově opravený 
dům zkolaudovat.

REKONSTRUKCE DOMU PRO SENIORY
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Jsem také moc ráda, že mou myšlenku fi‑
nančně i materiálně podpořila naše měst‑
ská část a  s  pomocí mojí mamky se mi 
dokonce povedlo správně sepsat žádost 
a  pro projekt získat i  finanční příspěvek 
z grantu „Dokážeme víc“ České spořitel‑
ny a Nadace VIA ve výši 40 000 Kč. Díky 
finanční pomoci i aktivnímu zapojení té‑
měř 30 dobrovolníků, z nichž část v Sata‑
licích ani nebydlí, jen sem občas jezdí na 
návštěvu přátel, se nám o volebním víken‑
du nakonec společně povedlo nejen posta‑
vit novou přístupovou cestu do parku, ale 
navíc také odvodnit pozemek sousedící se 
zahradami čtyř rodinných domů, jejichž 
majitelé se dlouhodobě potýkali s problé‑
mem podmáčení svých parcel.

Účast na akci byla pestrá a téměř dvojná‑
sobná oproti původnímu očekávání. Přálo 
nám i  slunečné počasí a  připravili jsme 
i dostatek občerstvení, takže se z pracovní 

soboty stala krásná komunitní akce, která 
se u soudku točeného piva protáhla až do 
večerních hodin.

Touto cestou bych tak chtěla ještě jednou 
moc poděkovat všem sousedům, kteří 
se do akce aktivně zapojili a přišli mi po‑
moci vylepšit místo, kde všichni žijeme. 
Vzhledem k mnoha omezením, které nám 
pandemie v  uplynulém roce připravila, 
jsem už přestávala věřit, že se nám vše 
povede uskutečnit v grantem stanoveném 
termínu. O to víc jsem pyšná na výsledek 
a zejména na všechny dobrovolníky, kteří 
věnovali mému projektu svůj čas i energii. 
Mé největší poděkování patří mamce, kte‑
rá mi pomohla s procesními záležitostmi 
kolem grantu, a také našemu sousedovi Ji‑
římu Rejkovi. Ten mému nápadu věnoval 
skutečně hodně času, pomohl mi s  tech‑
nickým řešením projektu a zajistil rovněž 
stavební materiál.

Děkuji a doufám, že nová cesta bude všemi 
obyvateli Satalic hojně využívaná.

Alžběta Nováčková,
autorka projektu

8
BEZPEČNĚJŠÍ PŘÍSTUP DO LESOPARKU  
ZA „NOVÝMI“ ŘADOVKAMI – I DÍKY VÁM!
Projekt Bezpečně z parku vznikl na podzim loňského roku jako můj školní úkol do občanské nauky. Měli jsme 
vymyslet věc, kterou vylepšíme naše okolí, a protože máme pejska a chodíme ho každý den venčit do lesoparku 
„Štěrkovka“ za novými domky, napadlo mě zorganizovat komunitní akci a zapojit sousedy do úpravy stávajícího 
průchodu do lesoparku z ulice Horníčkova. Doposud tam totiž vedla jen ušlapaná a často rozbahněná stezka, 
která byla především za deštivého počasí zdraví nebezpečná a hodně lidí z ní mělo obavy. 

PERLIČKY Z AKCE:
• Zapojilo se skoro 30 sousedů nej‑
různějšího věku, od dětí až po senio‑
ry. Nejblíž to měl Jakub přímo z Hor‑
níčkovy ulice a  nejdále kamarád Jany 
z Kemrovy ulice, který přijel až ze Švý‑
carska.

• Na akci se snědly téměř 4 kilogramy 
grilovaných párků a  klobásek, dále 
30 rohlíků, 3 pecny chleba, 2 kilogra‑
my pomazánek, 3 kilogramy zeleniny 
a ovoce, 150 koláčků a vypilo se 18 litrů 
nealko nápojů a 2 sudy točeného piva.
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ARCHEOLOGICKÝ POKLAD:  
HROB VINOŘSKÉ PRINCEZNY
Jan Hasil – Ivo Štefan

Celé čtyři roky pilné práce zabralo týmu 
vědců z  Filozofické fakulty UK a  Archeo‑
logického ústavu AV ČR v  Praze celkové 
vyhodnocení pozoruhodného nálezu, k ně‑
muž došlo přímo na vinořském hradišti 
v létě roku 2017. Badatelé se zabývali hro‑
bem velice mladé dívky s bohatou kolekcí 
šperků odkazujících na velkomoravské pro‑
středí, které proto s jistou nadsázkou říkají 
Vinořská princezna.
 
Dnes je již zřejmé, že se jedná o jeden z nej‑
honosněji vybavených ženských hrobů 
z  období počátků českého státu okolo 
roku 900. Hradiště „V  Bažantnici" se tak 
řadí do prestižní skupiny hradišť s  dokla‑
dy přítomnosti špiček tehdejší společnosti, 
jako jsou Pražský hrad, Levý Hradec nebo 
Stará Kouřim. Zcela unikátní je pak solitér‑
ní poloha hrobu v nároží rozměrné halové 
stavby, která odkazuje snad na severské 
prostředí. Nálezy raně středověkých elit‑
ních hrobů uvnitř jiné než kostelní stavby, 
doposud v ČR neznáme!

Úžasná je i samotná kolekce šperků, které 
svou technologickou dokonalostí vzbuzují 
úctu a  obdiv i  dnešních řemeslníků. Dva 
páry zlacených gombíků s  rafinovaným 
rostlinným dekorem dekorovaly hruď po‑
hřbené, součástí účesu bylo několik párů 

stříbrných náušnic. Oděv doplňovaly stří‑
brné perly, a dokonce i železný nůž.

Díky několikaletému úsilí badatelského 
týmu je možné život Vinořské princezny 

i její odchod z tohoto světa přiblížit do fas‑
cinujících detailů. Antropologická analýza 
kostí napomohla nejen k určení věku a po‑
hlaví, ale poukázala i na závažné zdravotní 
postižení – výrazně kratší dolní končetinu. 
Analýzou stopových prvků se pak proká‑
zalo, že jídelníček Vinořské princezny do‑
sahoval srovnatelné úrovně se soudobými 
populacemi, jejichž pozůstatky byly zjiště‑
ny na Pražském hradě a v jeho bezprostřed‑
ním okolí. Její jídelníček se z  větší části 
skládal z  obilovin, méně pak ze živočiš‑
ných produktů a ryb.

Hrob Vinořské princezny bude veřejnosti 
představen v  Národním muzeu, v  rámci 
jeho nově připravované stálé expozice. 
Vinořskému hradišti se tak dostane zaslou‑
žené pozornosti a čestného místa v nejroz‑
sáhlejší a nejmodernější prezentaci fascinu‑
jícího příběhu českých dějin.

INSPIROVÁNI TÍMTO NÁLEZEM 
ZPRACOVALI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKO‑
LY HEŘMÁNEK PŘÍBĚHY, OBRÁZ‑
KY A  KOMIKSY PODLE VLASTNÍ 
FANTAZIE. S  NĚKTERÝMI SE MŮŽE‑
TE SEZNÁMIT NA NÁSLEDUJÍCÍCH 
STRÁNKÁCH.
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No a to byste museli vidět, jak se Veronika 
rozzuřila, když jí jednoho dne jedno z dětí 
řeklo, že ona je ta, která je namyšlená.

„ Já ti dám!” zrudla Veronika v obličeji.
„ Mám pravdu.” usmála se na ni dívka, která 
byla narozdíl od ní rozumná.
„ Mamiiiii!” ječela princezna jako siréna.
„ Ano miláčku?” řekla podrážděná mamin‑
ka, která už byla unavená z jejího namyšle‑
ného chování.
„ Dejte ji zmrskat na návsi!” řekla vítězně 
Veronika.

Dívka se vyděsila. Nevěděla totiž, zda Vero‑
nice její matka vyhoví.
„ Mladá dámo, co je to za chování?” zvýšila 
královna na Veroniku hlas.
Pak se otočila na stráž;
„ Prosím, doprovoďte princeznu zpátky do 
hradu, bude to pro ni lepší.”
„ Co prosím?!” vyděsila se pro změnu Vero‑
nika.
„ Jak jsem řekla.” kývla královna na stráž, 
která odváděla princeznu do hradu. Tam si 
Veronika krátila dlouhou chvíli tím, že tero‑
rizovala své okolí.
„ Děkuju, že jste ji nevyhověla.” oddechla si 
dívka a setřela si pot z čela.
„ To bych jí nedovolila.” usmála se paní. Pak 
si povzdechla.
„ Kéž by byl způsob, jak ji zkrotit. Za pár let 
bude mít věk na vdávání a nikdo z princů by 
nechtěl Veroniku za svou ženu kvůli jejímu 
chování.”
„ Jestli můžu,” začala dívka. “znám někoho, 
kdo by vám mohl pomoci.”
„ Ano? Pověz mi něco o  tom.” poslouchala 
zaujatě královna.
„ Znám jednu čarodějnici jménem Filora, do-
káže zbavit kohokoli jeho nejhorší vlastnosti.” 
řekla jí dívka.
„ Prý, když daný člověk nechce pomoci, tak 
toho člověka potrestá, až bude litovat, že si 
pomoct nenechal. U nás byla taky. Pomohla 
mému bratrovi zbavit se zlosti vůči dívce, 
o které si myslel, že se s ním vdá. Ale ta dív-
ka si pak našla jiného.” pokračovala dívka 
tajemně.
“Filora mu vysvětlila, že chápe, proč je na tu 
dívku naštvaný, ale prý, aby to déle neřešil, 

že život jde dál a řekla mu, že si určitě najde 
jinou dívku svého srdce. Od té doby se s tím 
smířil.” zazubila se dívka.
„ To je zajímavé.” zamyslela se královna.
„ Děkuji Ti za informace.” řekla královna, za‑
lovila v měšci a dala holčičce peníz.
„ Děkuji moc.” děkovala holčička. 
„ A hezký den!”

O  čarodějnici Filoře se Veroničiny rodiče 
dlouho vášnivě dohadovali. Nevěděli, co 
vlastně by byl ten trest, o  kterém mluvi‑
la vesnická dívka. Přece jen, čarodějnice 
a čarodějové jsou schopni všeho! Nakonec 
se shodli na tom, že by to mohli risknout. 
Přece jen už zkusili všechno a nějaká pomoc 
by se jim hodila. Když to řekli Veronice, ta 
se jen rozzuřila. Že je úplně v pořádku a že 
není namyšlená. Chvíli měla za to, že si z ní 
rodiče dělají legraci. Jenže rodiče už vyslali 
pro čarodějnici posla. Neměla na vybranou.

O  několik dní později čarodějnice přišla. 
Byla oblečená v  dlouhém plášti, který za‑
krýval celé její tělo a nebylo jí vidět ani do 
tváře. Když předstoupila před krále a  krá‑
lovnu, lehce se uklonila a na to odhalila svou 
tvář. Pod kápí se překvapivě skrývala mladá 
žena s  vlasy temnými jako noční obloha. 
Měla jasně zelené oči, které vypadaly jako 
by v nich měla smaragdy. Pod pláštěm byla 
oblečená jako normální mešťanka, to co 
ale na jejím oblečení zaujalo královnu, byla 
zvláštní barva jejích šatů. Byla to tmavá, 
zelenomodrá, jako byste vzali barvu moře 
a přimíchali k tomu inkoust.

„ Tak, kde máme tu vaši namyšlenou prin-
ceznu?”
„ Jak víte, že namyšlenou?” zeptal se překva‑
pený král. Neřekli poslovi, který ji měl najít, 
aby jí řekl, že namyšlenou. Protože kdyby se 
to dozvěděli princové ze sousedních králov‑
ství, tak by bylo zle! Jak se to tedy dozvěděla?
„ Slyšela jsem o pár jejích kouscích, nebydlím 
tak daleko a tak se to ke mně snadno dosta-
ne.” uchechtla se Filora.
„ Pokusím se jí pomoct, ale bohužel nevím, 
zda se mi to kvůli její namyšlenost podaří.” 
povzdechla si čarodějnice.
„ Kdyby to byla zlost, mohla bych jí ukázat, 

že vlastně není proč se zlobit. Kdyby to byl 
strach z nějaké věci, tak bych mohla ukázat, 
že ta věc neubližuje.”
„ A?” ptala se královna.
„ Kvůli své namyšlenosti si nejspíš nebude 
chtít připustit, že ona je ta, která dělá něco 
špatně.” vysvětlila Filora.
„ Ale pokusíte se, že ano?” naléhala královna.
„ Ovšem že.” usmála se čarodějnice.

Bylo to několik dní, možná týdnů, kdo ví, co 
se snažila Filora vyléčit Veroniku z její na‑
myšlenosti. Bylo to velice těžké jak Filoru, 
která na ni dostávala větší a větší vztek, tak 
i pro rodiče, kteří začali být zoufalí, že ani 
Filora nedokáže vyléčit jejich dceru. Zkou‑
šeli se spojit i s dalšími lidmi, ale nic nefun‑
govalo. Veronika si nechtěla připustit chybu 
na své straně a když Filora po ní chtěla, aby 
řekla tři věci, které by měla změnit, tak Ve‑
ronika jí vždy odsekla, aby to udělala ona 
sama. Vždy se pak strhla hádka, při které 
se divka snažila Filoru ponížit před rodiči. 
Jednou už toho měla Filora dost a zvolala:  
„ Jestli nezměníš své chování během tří dnů, 
tak na Tebe uvalím takovou kletbu, až budeš 
litovat, že ses kdy vůbec narodila!” a zmize‑
la v oblaku dýmu. Veronika to ale nebrala 
vážně a dál si dělala co chtěla. Když se ča‑
rodějnice po třech dnech vrátila, viděla, že 
se i nadále princezna chová tak jako vždy. 
Čarodějnice vyplnila svou hrozbu. Potresta‑
la mladou princeznu tak, jak by to nečekala 
ani v nejhorším snu.

„ Od teď se budeš navždy toulat světem do té 
doby, dokud Tě neosvosvobodí člověk s dob-
rým srdcem, který Ti odpustí Tvé chování.
Dokud nenajdeš někoho takového, nechť se 
touláš!”

Veronika se na to rozplynula a nikdo ji už 
nikdy neviděl.

Já vám ale řeknu, že se pořád toulá světem, 
jelikož nikdo s dobrým srdcem nechce po‑
moci takovému člověku, jako je princezna 
Veronika. A tak čeká už stovky let, jestli ji 
někdo osvobodí, i přes to, jaká byla.

Johana Faltýnková

Příběh o vinořské princezně
Žila jednou jedna princezna, která se jmenovala Veronika, a ta byla moc hezká. Měla dlouhé rovné vlasy, které 
vypadaly, jako by byly vyrobeny z ryzího zlata. Na jejím obličeji nebyla ani jedna drobná jizvička nebo nedoko‑
nalost, byl čistý jako čerstvě napadený sníh, a ten ještě zdobily dvě světle hnědé oči. Jenže nenechte se mýlit, Ve‑
ronika byla tuze zlá a namyšlená. Myslela si, že je lepší než ostatní, a tak se jim vysmívala za jakoukoli chybičku. 
Nikdy nedala na rady rodičů, myslela si že jsou hloupí. Myslela si, že ji každý musí poslouchat.
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Uběhlo 16  let, princezna měla narozeniny. 
V  zahradě se připravovala velkolepá slav‑
nost.

Princezna šla do komnaty krále a  povídá: 
„Našel už někdo tu bránu? Moc ráda bych 
se podívala do budoucnosti a  zjistila, co se 
stane. Znát svou budoucnost je občas dost 
nebezpečné. Kdysi před mnoha a mnoha lety 
mi moje chůva vyprávěla, jak můj praděde-
ček odešel hledat bránu do budoucnosti, ni-
kdo ho už nenašel.” Král si povzdechl. „Milá 
dcero, nechci tě ztratit, chci s tebou dnes slavit 
tvé narozeniny a nechci se bát, že tě ztratím. 
Milá Kateřino, hosté už se scházejí a na tebe 
čekají, jdeme na oslavu.”

Princezna přivítala hosty, přišlo jich hodně. 
Oslava byla v plném proudu, zahrada byla 
plná hostů a  hlasité hudby. Princezna si 
v duchu řekla: „Když na chvíli odejdu, tak si 
toho nikdo nevšimne.“ Otci řekla: „Milý otče, 
potřebuji si chvilku odpočinout, jdu do své 
komnaty.“ „Dobře, ale brzy se vrať.“

Princezna šla do své komnaty, ale v dáli na‑
jednou zahlédla fialové světélko, které mě‑
nilo tvar a pohybovalo se. Kateřina si řekla: 
„To je znamení, půjdu to prozkoumat,” a vy‑
dala se cestou do hlubin temného lesa, který 
se rozprostíral na konci zahrady. Princezna 
šla a šla, čím hlouběji se dostávala do lesa, 
tím jasnější byla záře. A najednou, když už 
byla skoro na konci zahrady, uviděla kula‑
tou zlatou bránu a z centra brány vycházelo 
fialové jasné světlo.
„Hurá, našla jsem bránu!“ Princezna na 
chvilku zaváhala, ale zvědavost byla větší, 
a tak vstoupila do světla a prošla na druhou 
stranu. Začala se jí motat hlava a  ztratila 
vědomí. Nevěděla, jak dlouho byla v bezvě‑
domí. Když se probrala, byla v šoku. Kouká 
kolem sebe a celý svět je hranatý. Pochopila, 
že se dostala do jiného světa. Tento svět se 
jí líbil, rozhodla se, že ho prozkoumá. A tak 
zase šla a šla, ale tentokrát v podivném hra‑
natém světě. Došla do vesnice. Všechno ko‑
lem ní bylo hranaté a svět se skládal z kos‑
tiček. Princezna z  toho byla celá zmatená. 
Rozhlížela se a po asi dvaceti minutách na‑
jednou v dáli uviděla podivného hranatého 
panáčka.

Kateřina zařvala z plných plic: „Hej, cizinče, 
kde to jsem?” Cizinec odpověděl: „Jsi v Mi-
necraftu. Nechceš se mnou vyměnit rybu za 
emerald?”,Cizinče, sice nevím, co je to eme-
rald, ale mohu ti nabídnout tento krásný 
gombík.“ Vesničanovi se gombík líbil, tak 
to přijal a dal jí rybu. Princezně se to zdálo 
divné. Ryba nebyla stejně velká jako v jejím 
světě a měla podivný tvar. Najednou nastala 
noc a princezna dostala strach. Ale neměla 
se čeho bát, vesnici hlídal železný strážce.

Sedla si pod hranatý keř a  usnula. Přišlo 
ráno a princezna vstala a šla se podívat po 
vesnici. Potkala strážce. Železný strážce se 
na ni usmál a řekl:,Ahoj, ty nejsi z tohoto svě-
ta, že?”,Ne, to nejsem. Nevíš, jak bych se moh-
la dostat zpátky do mého světa?”,Slyšel jsem 
o bráně na konci zahrady, kterou se prochází 
do jiných světů, milá princezno. Rád vás tam 
doprovodím.” Princezna byla ráda, usmála 
se a šla s ochrán‑
cem nazpátek, 
po nějakém čase 
se ocitli u  velké 
fialové brány. Ka‑
teřina se rozlou‑
čila s průvodcem, 
prošla branou 
a  vešla do svého 
světa. Zahradou 
došla až ke hra‑
du. Když ji spat‑
řily stráže, bězely 
tuto radostnou 
novinu oznámit 
králi. Král, který 
se smutkem po 
své dceři málem 
utrápil k  smrti, 
nemohl uvěřit, že 
se jeho dcera vrá‑
tila. Pospíchal do 
zahrady.

Když uviděl svou 
ztracenou dce‑
ru, málem umřel 
radostí. Zvolal: 
„Hurá, má ztra-
cená dcera, jaký 
to zázrak, po roce 

se vrátila živa a zdráva!“ Tu si Kateřina uvě‑
domila, že za bránou běžel čas rychleji, že 
nebyla pryč jen jeden večer, ale celý rok. 
Objala otce a rozhodla se, že už se k bráně 
nepřiblíží a bude žít ve svém světě. Bohužel 
princeznu dlouhý život nečekal. Po roce šla 
zahradou, vzpomínala na podivné setká‑
ní za branou, v ruce držela podivnou rybu 
z  kostičkového světa a  jak byla zasněná, 
nedávala pozor a  spadla ze srázu. Bohužel 
už jí nebylo pomoci. Její otec jí vystrojil vel‑
kolepý pohřeb, nechal ji pohřbít v  nejlep‑
ších šatech a  špercích i  s podivnou rybou. 
A takto její hrob v současnosti našli archeo‑
logové. Dodnes nechápou, kde se tam vzala 
podivná ryba z materiálu, který v roce 900 
neexistoval.

Michal Kalina,
Heřmánek Praha,

základní škola

Příběh o satalické princezně Kateřině
Bylo ‑ nebylo.Tento příběh se stal na jednom hradě v Satalicích. Okolo roku 900 zde žila krásná princezna jmé‑
nem Kateřina. Milovala procházky po tajuplné satalické zahradě. Satalická zahrada byla tak velká, že by se do 
ní vešlo pět vesnic. K této krásné, rozlehlé zahradě se váže stará pověst. V této pověsti se praví, že v některém 
zakoutí jsou ukryta kouzelná vrata, kterými můžeme projít do budoucnosti. Tuto pověst si vyprávěly celé gene‑
race už odnepaměti. Satalická princezna tuto pověst slyšela od svého tatínka. Kateřina si odmalička nejraději 
hrála venku v zahradě.
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JSME RÁDI ZA KAŽDÝ DEN 
VE ŠKOLE
V loňském školním roce jsme byli ve škole 
prezenčně čtyři měsíce z deseti, a to na za‑
čátku školního roku, před Vánocemi a na 
konci školního roku. Výjimku měli jen 
žáci 1. a 2. tříd, kteří byli ve škole o chvil‑
ku déle. Závěr školního roku byl ve zna‑
mení testování žáků antigenními testy. Ti 
zvládli vše velmi dobře a poslední týdny 
ve škole se mohli kromě výuky účastnit 
i preventivních akcí, vycházek a výletů.

I školní rok 2021/2022 zahájila tři testová‑
ní, která dopadla pro školu velmi pozitiv‑
ně – tj. negativně. V důsledku rostoucího 
počtu občanů pozitivně testovaných na 
covid‑19 bylo dne 8.  11.  2021 antigenní 
testování opět obnoveno, a to v týdenních 
intervalech. Ve škole bylo prozatím pozi‑
tivně testováno přibližně 20 žáků napříč 
všemi třídami. Pozitivní kontrolní PCR 
test ale mělo následně jen 6 dětí. Vzhle‑
dem k tomu, že v den testování měli všich‑

ni žáci požadovanou ochranu dýchacích 
cest a  proběhly také dva víkendové dny, 
nemusela celá třída nastoupit do karan‑
tény.

Přesto už ve třech třídách karanténa vy‑
hlášena byla. Domníváme se, že se žáci 
nakazili mimo školu, například v  rámci 
volnočasových aktivit. Velmi důležitým 
faktem také je, že většina žáků 9. ročníků 
je očkována, a může tedy absolvovat pre‑
zenční výuku. Ta je pro ně s ohledem na 
blížící se přijímací zkoušky klíčová.

Očkované děti mají zároveň výhodu 
i v případě vyhlášení karantény. Ta se na 
ně podle aktuálně platných metodických 
pokynů MZ nevztahuje, a  proto mohou 
chodit do školy a prezenčně se vzdělávat 
ve své třídě, případně ve třídě paralelní 
(v  závislosti na počtu očkovaných žáků 
v daném kolektivu).

Rodiče žáků jsou velmi zodpovědní. Sle‑
dují zdravotní stav svých dětí a neposílají 
je do školy v případě, kdy se cítí unavené 
nebo jen mírně nachlazené. Probírané 
učivo jim učitelé a spolužáci ve speciálně 
vytvořených skupinách pravidelně předá‑
vají prostřednictvím MS Teams.

Po zkušenostech s distanční výukou z loň‑
ského školního roku věřím, že ve vzájem‑
né spolupráci současnou situaci zvládne‑
me a budeme se i nadále s žáky setkávat 
především při prezenční výuce ve škole.

Ing. Daniela Vočadlová, 
ředitelka školy

ŘÍJEN V NAŠÍ ŠKOLCE BYL OPRAVDU PESTRÝ, 
TAK JAKO PODZIMNÍ PŘÍRODA
Satalická obora nám skýtá opravdu ob‑
rovské možnosti, které můžeme využít 
pro environmentální výchovu, v  níž se 
uplatňují prožitkové aktivity jako jeden 
z  jejích nejdůležitějších prostředků. Děti 
mají možnost oboru a okolní pole pozo‑
rovat v průběhu čtyř ročních období, vní‑
mat přírodu a její proměny všemi smysly. 
V podzimním období děti sbírají přírod‑
niny a  ty dále využíváme k  výtvarnému 
tvoření. Jejich výtvory a  obrázky potom 
zdobí celou školku, šatny i  třídy. Letos 
21. října zavítal do naší školky skřítek Pod‑
zimníček, a protože toho děti již o podzi‑
mu spoustu ví, připravil pro ně podzimní 
putování za pokladem. Děti hledaly tajné 
vzkazy, které jim skřítek ukryl. Plnily jeho 
zábavné úkoly a on je nakonec zavedl do 
svého podzimního království a za splně‑
ní všech úkolů jim připravil překvapení 
v podobě pečlivě ukrytého pokladu, který 
děti musely najít.
Každý měsíc k nám do školky pravidelně 
zveme divadélka. Tentokrát kromě diva‑
delního představení měly děti možnost 
zhlédnout koncert zpěváka Jiřího Heleka‑
la a aktivně se zapojit do jeho hudebního 

pořadu plného písniček a tanečků. Dětem 
se představení moc líbilo.
Přestože v naší mateřské škole každoden‑
ně probíhá bohatý výchovný program 
‑ děti se účastní mnoha hudebních, vý‑
tvarných, pohybových, relaxačních, vzdě‑
lávacích i dalších aktivit ‑ v odpoledních 
hodinách nabízíme zvláště pro starší děti 
několik kroužků, ve kterých mohou dále 

rozvíjet své zájmy a  dovednosti. V  říjnu 
zahájily činnost, angličtina, jóga a vědec‑
ké pokusy.
Všechny podzimní slavnosti v naší škol‑
ce byly završeny veselým rejem strašidel‑
ných masek a duchů.

Za kolektiv MŠ Satalice Lenka Janů
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JAK SATALIČTÍ DRUHÁCI PEKLI CHLEBA

MS TEAMS A JEJICH VYUŽITÍ 
NA NAŠÍ ŠKOLE

Na začátek školního roku jsme pro děti 
druhých tříd objednali program „Jak ros‑
te chleba“. Všichni jsme se oblékli do zá‑
stěr a odebrali se do školní kuchyňky, kde 
jsme strávili dopoledne nabité různými 
aktivitami.
Nejprve si děti ve skupinách zadělaly 
kvásek a  prozkoumaly, jak vypadá, voní 
a  šumí, zapojily tak skoro všechny své 
smysly. Zatímco kvásek kynul, všichni si 

formou her vyzkoušeli, jak dříve probíhal 
proces pěstování a zpracování obilí, jako 
je orání pole, setí, sklizeň, mlácení cepy 
a mletí mouky.
Vlastnoručně namletou moukou pak 
zadělali těsto, ze kterého si upekl každý 
svůj vlastní bochánek nebo housku. Než 
nás přivolala vůně pečených bochánků, 
prohlédli jsme si jednotlivé druhy obi‑
lí, seznámili se s  jejich rozdíly, využitím 

a uvědomili si, jaké potraviny mají základ 
v  obilovinách. Program si děti moc uži‑
ly, odnesly si spoustu zážitků, vědomostí 
a do zlatova upečené bochánky, které byly 
opravdu vynikající.

Mgr. Petra Novotná II.B,
Mgr. Martina Krejcárková, II.A

Od počátku distanční výuky na jaře 
2019 začala naše škola využívat pro 2. 
stupeň platformu MS Teams. Jedná se 
o užitečný nástroj umožňující textovou 
komunikaci, video hovory, lze využívat 
datové úložiště pro ukládání souborů. 
Je tedy využitelný nejen při případné 
on‑line výuce, ale i při běžné prezenční 
formě výuky (např. pro sdílení prezen‑
tací, úkolů).

V roce 2020 přešel na tento způsob ko‑
munikace částečně i 1. stupeň naší ško‑
ly. Zkušenosti s platformou se natolik 
osvědčily, že jsme ji v současném škol‑
ním roce 2021/2022 rozšířili na celý 1. 
stupeň. Přístup jsme tedy zřídili i pro 
žáky 1.–3. tříd.  

Pro školu je důležité, aby naši žáci, kteří 
s MS Teams dosud nepracovali, uměli 

vše podstatné. Proto jsme od října 2021 
zařadili do výuky hodiny, ve kterých se 
žáci s tímto programem seznamují. S 
prvními třídami pracuje Mgr. Markéta 
Musilová, druhé a třetí třídy vyučuje 
Ing. Alžběta Oborná. 

Všem dětem se ve výuce velmi daří. 
Mají radost, že mohou získat nové zna‑
losti při práci na počítači. Věříme, že 
nasazení tohoto programu zlepší doved‑
nosti našich žáků v oblasti informačních 
technologií a připraví je tak dobře na 
případné karanténní opatření i na bu‑
doucí práci v hodinách informatiky. 

Ing. Alžběta Oborná, 
zástupkyně ředitelky školy
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KAMARÁD JEŽEK

Strašidla vpuštěna do školy

VÝLET DO HOLEŠOVIC

S velikou radostí a jásotem přivítali třeťáci 
zprávu, že po dvou letech snažení dosta‑
neme konečně možnost zapojit se do pro‑
jektu Lesů Praha "Kamarád ježek". Pro‑
jekt se zaměřuje na záchranu ježků, kteří 
se narodili příliš pozdě na to, aby se stihli 
dostatečně vykrmit a v pořádku přečkali 
zimu.
A  tak jsme 11.  11. místo sv.  Martina na 
bílém koni přivítali ve třídě tříměsíčního 
ježčího kluka, který si svou roztomilostí 
okamžitě vysloužil od dětí nejen nehy‑
noucí lásku, ale i  jméno Čumáček. Ču‑
máček byl nalezen se svými dvěma souro‑
zenci již v polovině září v Čimicích, jako 

úplně malinké ježčí miminko. Mamince 
se zřejmě něco stalo, protože mláďata byla 
opuštěná.
Naším úkolem je Čumáčkovi poctivě čis‑
tit klec i boudičku, vážit ho a dvakrát den‑
ně servírovat čerstvé moučné červy (které 
zbožňuje) a kočičí konzervu (nad kterou 
ohrnuje nos). Také má povolen každý den 
jeden piškot, ale od této pochoutky asi 
upustíme, protože ji ježeček používá spíše 
jako jakousi ježčí „voňavku“  – rozžvýká 
a plive si vzniklou kašičku mezi bodliny. 
Úkolem Čumáčka je jediné  – pěkně se 
přes zimu vykrmit, abychom ho na jaře 
mohli s  odborníky ze záchranné stanice 

Lesů Praha vypustit tam, kam patří. Do 
volné přírody Satalické obory. Tak mu 
držte palce!
 

Mgr. Jarmila Křížková,
třídní učitelka III.A

Na slavnost Všech svatých 1.  listopadu 
proběhl na základní škole Halloween. 
Slavilo se sice jen jeden den, ale přípravy 
trvaly bezmála dva týdny. Akci zorgani‑
zovala žákovská rada, jejíž součástí jsou 
zástupci tříd druhého stupně. V  tento 
den se škola proměnila v dům plný duchů 
a netopýrů. Žáci převlečení za všemožná 
strašidla za doprovodu hrůzostrašné hud‑
by vyhrávající ze školního rozhlasu ráno 
po podzimních prázdninách přicházeli 
do svých tříd a po cestě míjeli hejna neto‑
pýrů usazená na stěnách, poletující duchy 
a lezoucí pavouky. Během velké přestávky 
proběhlo hlasování o nejlepší halloween‑

ský kostým. Vítězové byli následně vy‑
hlášeni rozhlasem. Na prvním místě se 
umístili dva žáci z devátého ročníku, Ja‑
kub Kafka a Najden Chadžiev, převlečení 
za „panenky“, za nimi hned následovali 
dva chlapci, taktéž v  párovém kostýmu, 
z  šestého ročníku, František Stuchlík 
a  František Řeháček, představující mo‑
rové doktory. Odměnou byla celotýdenní 
propustka na oběd, která vítězům umož‑
ňovala nečekat ve frontě a  jít rovnou do 
jídelny. Těšíme se na další Halloween.

Bc. Tereza Dvořáková,
třídní učitelka VI.B

Dne 22.10. 2021 se třída VII.B zúčastnila 
sportovně‑vzdělávacího programu v Pra‑
ze‑Holešovicích. 

Žáci měli za úkol pojmenovat označená 
místa na slepé mapě Holešovic a zjistit 
o nich co nejvíce informací. K dispozici 

dostali kromě aktuální slepé mapy i mapu 
Holešovic z 19. století, která jim mohla 
napovědět, co se na místech, která navští‑
vili, nacházelo. Mezi navštívenými byl na‑
příklad Památník ticha na Bubenečském 
nádraží, který připomíná transporty do 
koncentračních táborů, či holešovická 

tržnice, kde se nacházela jatka.  Po dvou‑
hodinovém honu na informace si nako‑
nec žáci zasportovali na lasergame.

Mgr. Anya Chalupová, 
PhD., třídní učitelka VII.B
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Studenti Obchodní akademie v Satalicích se účastnili
26. 7. – 20. 8. 2021 v rámci projektu mobilit Erasmus+  
pracovní stáže v irském Limericu
Irsko, IBD partnership ‑ The George Boutique hotel
Pobýval jsem v Irsku, konkrétně v malém 
městečku jménem Limerick, po čtyři týd‑
ny, tedy jeden měsíc. Tato stáž se usku‑
tečnila díky mé škole OA Praha Satalice 
a programu Erasmus+. V Irsku mě přijala 
partnerská organizace IBD – Partnership 
Ireland, která mi našla pracovní místo 
v  The George Boutique hotel, kde jsem 
pracoval jako číšník na snídaňových a od‑
poledních směnách.

The George Boutique hotel působí v ob‑
lasti hotelnictví a gastronomie. Poskytuje 
ve svých prostorách nejen možnost po‑
bytu, ale provozuje zde i restauraci, která 
funguje po většinu dne, podává snídaně, 
obědy a  večeře. Společnost také vlastní 
pětihvězdičkový hotel „The Savoy“ a  re‑
stauraci „Hamptons“. Všechny tyto oblasti 
jsou doplněné servisem, péčí o zákazníky.

Jak jsem již zmínil výše, pracoval jsem 
ve snídaňových a odpoledních směnách, 
přesněji od devíti ráno do pěti odpoledne. 
K mé hlavní pracovní náplni patřila prá‑
ce s lidmi, příjem objednávek, prostírání, 
servis, roznášení jídel a nápojů, debaras, 
práce na výdeji, přehled nad všemi objed‑
návkami a jídly, rozbalování, připravová‑
ní, doplňování a  vydávání zboží. Praco‑
val jsem také s  počítačovými programy 
určenými pro gastronomii a  obsluhoval 
jsem zákazníky. Díky svým zkušenostem 
v hotelnictví a gastru, které jsem si přinesl 
z České republiky, jsem nemusel prochá‑
zet kompletním zaučením a  mohl jsem 
se soustředit spíše na to, jak restaurace 
funguje v praxi a které zvyklosti jsou jiné. 

Například jsem zjistil, že u snídaní je nut‑
ností podávat toustový chléb s marmelá‑
dou ještě předtím, než si zákazník objed‑
ná, nebo že k čaji se vždy podává mléko.
Díky stáži jsem se zlepšil v  angličtině  – 
mluvím teď plynuleji, mám lepší výslov‑
nost, lépe rozumím anglickým přízvukům 
a  rozšířil jsem si slovní zásobu v  oboru 
gastronomie. Zároveň jsem zdokonalil 
své dovednosti číšničiny a v hotelnickém 
oboru.

Ubytován jsem byl společně se svou spo‑
lužačkou Terezou Baranovou. Bydleli 
jsme u mladé paní, měli jsme vlastní po‑
koj a koupelnu, ostatní místnosti byly po 
dobu našeho pobytu společné. Ráno jsme 
dostávali snídani (cereálie, ovoce, vajíčka, 
slaninu, chleba, jogurty…) a večeře nám 
paní vždy vařila (fajitas, čínu, ryby, těs‑
toviny etc.). Svůj volný čas jsem po práci 
trávil v  kavárnách nebo jsem šel domů. 
Víkendy jsem si na druhou stranu skvě‑
le užil, vždy se konal nějaký výlet. První 
víkend jsme jeli na „Cliffs of Moher“ a do 
Doolinu, druhý víkend do Corku a  třetí 
do Gallwey. Díky grantu od Erasmu jsem 
měl hrazené letenky a veškeré ostatní vý‑
daje nutné k dennímu životu v cizině jako 
např. MHD, obědy, víkendové výlety.

Před odjezdem na stáž jsem absolvoval 
online přípravný kurz OSL. Na základě 
vstupního testu, který determinoval mé 
jazykové dovednosti, mi program vybral 
nejvhodnější úkoly k procvičování.
Poznávat nové lidi, místa, zážitky, rozvíjet 
svou osobnost, už jenom to by měly být 

dostačující důvody, proč využít stáží na 
naší škole. Pokud tyhle důvody nestačí, 
tak mohu dodat, že díky dlouhodobé stáži 
jsem poznal novou kulturu, objevoval ne‑
poznané a nyní jsem empatičtější a sebe‑
vědomější. Z pobytu na stáži si toho člo‑
věk vezme tolik, že je to až neuvěřitelné.
Pokud bych měl dodat jednu poslední 
věc, pak rozhodně to, že když jste v Irsku 
nebo Anglii, nikdy nezapomeňte k  čaji 
donést mléko.

Mateo Pedro Delgado – student 4 A

Školní sportovní soutěže podzimu 2021
Po zářijové Sataliádě, která je již tradič‑
ním sportovním vstupem do školního 
roku, pokračují sportovní soutěže na 
naší škole pravidelným rytmem. 
V pátek 15. 10. proběhl turnaj ve stol‑
ním tenise, kterého se zúčastnilo celkem 
45 žáků a žákyň 6.–9. ročníku ve třech 
kategoriích. Vítězem v kategorii chlap‑
ci 6.–7. třída se stal Adam Mikušiak ze 
VII.A třídy. Vítězkou kategorie 6.–7. 
tříd dívek se stala Karolína Hošťálková z 

třídy VII.B. V nejstarší kategorii chlapci 
8.–9. tříd zvítězil Jan Vu z třídy VIII.A. 
Listopadovou soutěží byl florbalový tur‑
naj, kterého se zúčastnilo 63 chlapců a 
dívek 2. stupně naší školy. Turnaj probě‑
hl v pátek 12. 11. Všechny třídy si vytvo‑
řily své reprezentační týmy a utkaly se ve 
dvou kategoriích. Vítězem kategorie 6. a 
7. tříd se stala třída VII.A a v kategorii 
8. a 9. tříd se vítěznou třídou stala třída 
IX.A. I do našeho školního sportování 

zasáhl covid‑19. Z důvodu karantény se 
florbalového turnaje nemohla zúčastnit 
třída VI.B. 
Do konce kalendářního roku nás ještě 
čeká již 14. ročník tradičního závodu ve 
skoku vysokém Vánoční laťka, který je 
vypsán pro žáky 5.–9. ročníků.

Mgr. Petr Novák, Mgr. Iva Vočková, 
organizátoři školních sportovních soutěží
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Protože se blíží konec druhého covido‑
vého roku, tak bych rád přispěl něčím 
veselejším. A tak jsem vybral ze starých 
obecních zápisů, čím se před sto lety za‑
bývali naši tehdejší představitelé obce, 
jaké žádosti posílali obyvatelé Satalic na 
obecní úřad či jaké reklamy si zadávali 
do novin. Doufám, že vám toto vyloudí 
úsměv na tváři.

Libor Vrabec, kronikář

Zápis ze schůze obecního
zastupitelstva dne 25. 3. 1897:
Ve volných návrzích jednohlasně usne‑
seno, aby v  obecním domku zřízen byl 
jakýsi chlívek čili kolnička ku zavírání za‑
jatých hus a podobných.

Zápis ze schůze obecního
zastupitelstva 12. března 1912:
Pan starosta sděluje některé stížnosti ja‑
kož i  příhody ohledně nebezpečné jízdy 
na silnici Satalicko ‑Radonické od kanálu 
č. 1 za kanál č. 3. Což člen obecního za‑
stupitelstva p. J. Davídek dosvědčuje, jak 
mnohokráte je nucen pomáhati vozkům 
z  příkopu. Usneseno, aby okresní výbor 
byl o tomto spraven žádostí by odpomohl 
tomuto nebezpečí položením cemento‑
vých rour.

Zápis ze schůze obecního
zastupitelstva 22. 3. 1914:
Jest čten dopis c. k. okres. Hejtmanství, 
zdali rekurs na podnik Fönix rozumí se 
na varnu neb též na kotelnu. Pan staros‑
ta vysvětluje, že pro velký zápach z varny 
v podniku Fönix museli dělníci s pole od‑
jeti a dokládá vysvětlení stížností, kterou 
podali panové Frant. Novák a  Zálužan‑
sky, co hospodáři na statcích v  příčině 
rozšiřujícího se zápachu nesnesitelného 
z varny výše dotčeného podniku.

Zápis ze schůze obecního
zastupitelstva 25. 1. 1914:
Žádost p. Fr. Hrubého, podaná prostřed‑
nictvím okres. Hejtmanství, aby obec po‑
dala, zda potřebí jest povoliti p. Hrubému 
výčep piva, vína, teplých nápojů a podá‑
vání pokrmů. Pan rada Novák navrhu‑
je, že stávají v obci již tři hostince, které 
jsou zařízeny jak pro zdejší obyvatele, tak 
pro výletníky a cestující a jelikož ve zdej‑
ší obci je jen 500 obyvatelů a stávající již 
hostince neprosperují, činí návrh na za‑
mítnutí žádosti této, což se jednomyslně 
přijímá. Dále navrhuje pan rada Novák, 
aby z budovy p. Horáka byl odstraněn ná‑
pis „Nepotismus“, též se přijímá.

Pozn.:  Nepotismus - označuje systém ob-
sazování funkcí, v  němž jsou preferováni 
příbuzní (ev. obecněji přátelé či další  – 
např.  obchodně  – spřízněné osoby) proti 
ostatním, nezřídka lépe kvalifikovaným 
kandidátům. Nepotismus je jednou z více 
podob protekce.

21
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Jaké náš čekají MÍSTNÍ POPLATKY 
V ROCE 2022?
Městská část je vázána obecně závaznými 
vyhláškami vydanými Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy, vydanými v  souladu se zá‑
konem o  místních poplatcích. Ještě do 
konce roku 2021 by měly být schváleny 
novelizace některých vyhlášek s účinnos‑
tí od 1. 1. 2022, důležité změny uvádíme 
u jednotlivých poplatků.

POPLATEK ZA PSA
Tento poplatek je nejčastějším v  naší 
městské části. Platí se za psy starší 3 mě‑
síců. Poplatek eviduje úřad příslušný pod‑
le místa trvalého pobytu držitele psa. Platí 
tedy osoba, která se o psa stará, a přihlásit 
se k poplatku je třeba do 15 dnů od na‑
bytí psa držitelem. Rovněž skutečnosti, 
které mají za následek zánik poplatkové 
povinnosti, např. prodej, darování, změ‑
na držitele, úhyn psa, změna adresy trva‑
lého bydliště nebo změnu výše poplat‑
kové sazby, jako přiznání důchodu nebo 
průkazu ZTP, je třeba do 15 dnů ohlásit. 
V Satalicích je vyhláškou stanovena výše 
poplatku 300 Kč za psa chovaného v ro‑
dinném 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 zdrojem jejich 
příjmů, nebo poplatník starší 65  let bez 
ohledu na zdroj příjmů. Poplatek za psa je 
splatný na každý kalendářní rok dopředu, 
a to od 1. 1. nejpozději do 31. 3. na účet 
MČ Praha ‑Satalice č. 0502655998/6000 
nebo v hotovosti na pokladně MČ v úřed‑
ních hodinách. Každému poplatníkovi 
bude od roku 2022 přidělen nový varia‑
bilní symbol pro platbu. Do konce roku 
budou všem stávajícím poplatníkům 

doručeny do poštovní schránky před‑
pisy plateb na rok 2022 včetně nového 
variabilního symbolu.

V novele vyhlášky by od roku 2022 měla 
být zrušena povinnost držitele psa přihlá‑
sit se prostřednictvím registrační karty 
chovatele do evidence chovatelů psů ve‑
dené Magistrátem HMP. Protože povinné 
označování psů je od roku 2020 již vy‑
žadováno veterinárním zákonem a  pod‑
le další novely veterinárního zákona by 
měla v  Česku vzniknout státem vedená 
centrální evidence psů provozovaná stát‑
ní veterinární správou k  1. lednu 2022, 
byla by evidence chovatelů psů s  uve‑
dením čísla mikročipu vedená MHMP 
byla zcela nadbytečná. O přijetí/schválení 
novely budeme informovat na webových 
stránkách MČ.

POPLATEK Z POBYTU
Plátcem poplatku jsou nejen hotely, 
penziony nebo ubytovny, ale i např. ma‑
jitelé bytů a domů (chatek či zahrad ke 
stanování) pronajímaných ke krátko‑
dobému pobytu. Předmětem poplatku 
z  pobytu je úplatný krátkodobý pobyt 
po dobu nejvýše 60 kalendářních dnů 
(tzv.  vzdušné). Sazba poplatku činí dle 
vyhlášky hl. m. Prahy částku 21 Kč za 
osobu a  každý započatý den pobytu, 
s  výjimkou dne počátku pobytu. Poplat‑
níkem poplatku z pobytu je fyzická oso‑
ba, která není v  obci přihlášená. Plátce 
poplatku (ubytovatel) je povinen podat 
správci poplatku (úřadu městské části) 
ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahá‑
jení poskytování úplatného pobytu.

Novelou vyhlášky by od roku 2022 měla 
být sazba poplatku zvýšena na 50 Kč za 
osobu a  každý den pobytu. O  přijetí/
schválení vyhlášky budeme informovat 
na webových stránkách MČ.

POPLATEK ZA 
UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání ve‑
řejného 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  započa‑
tý m² užívaného veřejného prostranství 
a každý i započatý den.

Vzorové formuláře a  odkazy na zákon 
o místních poplatcích a obecně závazné 
vyhlášky hl. m. Prahy jsou ke stažení na 
webových stránkách MČ (sekce ‑ Potře‑
buji si zařídit >Formuláře a žádosti nebo 
Potřebuji si zařídit >Místní poplatky)

POPLATEK 
ZA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD
Správu tohoto poplatku vykonává Ma‑
gistrát HMP, bližší informace naleznete 
na webové stránce https://www.praha.eu/
jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/
poplatky/poplatek_za_komunalni_od‑
pad.html.

Osobně vyřídíte u AVE Pražské komunál‑
ní služby, a. s., Praha 10, Pražská 1321/38 
nebo Praha 9, Sokolovská 14/324,  
tel. 296 339 917‑9,mail: obchod@ave.cz.
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Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční 
a novoroční svoz odpadu

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU:
23. – 31. 12. 2021 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2022 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
23. – 31. 12. 2021 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23. ‑ 31. 12. 2021 v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2022 Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří
V  případě, že máte veřejně přístupnou 
popelnici nebo kontejner na směsný 
odpad lze stromky volně odložit ved‑
le nich, v  ostatních případech (činžovní 
a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) 
prosíme o  odložení vánočních stromků 
k nejbližším kontejnerům na tříděný od‑

pad. Vyhozené vánoční stromky rozhod‑
ně nepatří do nádob na směsný odpad, 
protože výrazně snižují jejich kapacitu. 
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe 
den před odvozem komunálního odpa‑
du, aby nedocházelo k  jejich přílišnému 
hromadění v ulicích po zbytečně dlouho 
dobu. Stromky jsou do vozů na komunál‑

ní odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a  jejich odvoz bude probíhat po 
celý leden a únor.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud 
už stromek dosloužil, rozhodně nepatří 
do kontejneru na tříděný či směsný od‑
pad, ale do sběrného dvora.

Projekt nádobového sběru jedlých olejů a tuků 
Projekt nádobového sběru jedlých ole‑
jů a tuků byl zahájen již v dubnu 2020, 
kdy Praha umístila nádoby na více než 
70 místech převážně v okrajových měst‑
ských částech hl. m. Prahy. Pravidelnou 
obsluhu sběrných nádob zajišťuje spo‑
lečnost Viking group, s. r. o. na základě 
smlouvy o spolupráci s hl. m. Prahou.
Za dobu trvání projektu bylo díky nádo‑
bám umístěným na veřejných stanoviš‑
tích od občanů vysbíráno přes 151 tun 
olejů a tuků. Sběrem jedlých olejů a tuků 

je zabraňováno znečišťování a  postup‑
nému zanášení kanalizace nejen v  do‑
mácnostech samotných, ale i ve veřejné 
kanalizační síti.
Sebrané oleje jsou vyčištěny a  recyklo‑
vány a  jsou pak opětovně využívány 
například jako příměs do pohonných 
hmot nebo pro výrobu tepla a  energie, 
jejich recyklací se tak reguluje i množ‑
ství CO2 v ovzduší.
V Satalicích se umisťují nádoby postup‑
ně, do konce roku je naleznete na těchto 

stanovištích: K Radonicům, Za Nováko‑
vou zahradou, Za Školkou.
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Vánoční křížovka s tajenkou

1. HORKÝ NÁPOJ Z VÍNA

2. SNĚHOVÁ METELICE

3. ČÁST SVÍČKY

4. SKLENĚNÉ KOULE NA STROMEČEK

5. NA ADVENTNÍM VĚNCI ZAPALUJEME

6. DO PENĚŽENKY SI DÁME KAPŘÍ

7. DÁRKY NOSÍ

8. KAPR A BRAMBOROVÝ

9. PŘINESEME SI BETLÉMSKÉ

10. NA VÁNOCE PEČEME

11. JEŽÍŠKA PŘIVOLÁVÁ (CINK CINK)

12. VÁNOČNÍ SYMBOL ŠTĚSTÍ

13. VÁNOČNÍ PÍSEŇ 

14. JEŽÍŠEK LEŽÍ V  

15. OBDOBÍ PŘED VÁNOCI

16. KDYŽ NASNĚŽÍ, JEZDÍ DĚTI Z KOPCE NA

Zažeňte nudu a najděte 8 rozdílů... Znáte zimní hádanky?

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.

Přišel k nám host, spravil nám most.
Bez sekery bez dláta, je přec silný dost.

Stojí stojí hrdina,
chlubně břicho vypíná,
přijde‑li však na něj slunce,
roztaje jak zmrzlina.

Co roste směrem dolů?
 

Lehká jako peříčko,
nemá ráda teplíčko.
Tančí něžně snad i lehce,
roztát v kapku vody nechce.
Potká‑li své sestřičky,
svět je bílý celičký.

 Sníh, mráz, sněhulák, rampouch, sněhová vločka


