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ÚVODNÍK
ážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíce nového roku 2011, ale já bych se ještě
rád ohlédl za rokem minulým. Rozloučili
jsme se s ním dvěma akcemi. Tou první
bylo tradiční setkání seniorů v restauraci
Na Hřišti. Druhou akcí bylo Setkání sousedů u rozsvíceného Vánočního stromu za
slavnostního zvonění Zvoničky. Připraveno bylo občerstvení a stánky s vánočním
zbožím. Bohužel dorazilo velmi málo občanů, snad kvůli počasí, které bylo opravdu
mrazivé. Konec roku nám pokazili zloději,
kteří odcizili 23. prosince osvětlení stromku
a stromek polámali.
Stomek před a po útoku

Setkání seniorů
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CO SE JIŽ UDÁLO V ROCE 2011?
Velmi vydařenou akcí byl únorový Myslivecký ples
v sokolovně. K tanci hrála živá dechová hudba, tombola byla bohatá. Troufám si říci, že se všech 130 „plesajících“ výborně bavilo. Chci touto cestou poděkovat
panu Apltauerovi za organizaci plesu a přispění ke kulturnímu dění v obci.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2011?

Vánoční stánek

Zastupitelstvo hl. m. Prahy v únoru schválilo dlouho
očekávaný rozpočet na rok 2011,který se dotýká i naší
městské části. Díky Evropským fondům a podpoře města jsme ﬁnančně dosáhli na již dva roky připravovaný
projekt Park Hrušov II. Jedná se o projekt pokračování parku Hrušov I. Ve zbylé části bývalé zahrádkářské
kolonie vznikne in-line dráha pro velké i malé bruslaře, výběhová louka pro aktivní odpočinek s parkovou
výsadbou stromů a keřů.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo také investici 6 milionů pro pokračování rekonstrukce ulice Ústřední.
Rekonstrukce se bude týkat úseku od křižovatky s ulicí
k Lesíku po Upravenou. Jedná se o opravu chodníků
a povrchu komunikace. Předběžný termín realizace je
předpokládán na začátek dubna 2011 – o podrobnostech Vás budeme včas informovat prostřednictvím info
skříněk a na webu městské části www.sterboholy.cz.
Na webu městské části je k dispozici mnoho užitečných
informací, v současnosti například o březnovém sčítání
lidu, je zde také k dispozici veřejná diskuze na různá
témata, která by vás mohla zajímat a nám pomohla
v naší práci.

Myslivecký ples – bohatá tombola

Po delším vyjednávání si městská část pronajala od
Pozemkového fondu oblast neudržované zeleně mezi
ulicí Ústřední a Schwerinem. Zastupitelstvo plánuje
v tomto funkčním období osadit plochu zelení, aby zde
vznikl prostor pro volnočasové aktivity občanů a výběhová louka pro psi a koně.

NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE
Z kulturních akcí nás čeká:
● 30. dubna 2011
» tradiční pálení čarodějnic spojené se setkáním
s vojáky z dob sedmileté války s dobovým
táborem
● 21. května 2011
» Květnová pouťová zábava na obvyklém místě
v „Sokolovně“, ulice Granátnická
Přeji vám úspěšný rok 2011.
František Ševít – starosta
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA
– ŠTĚRBOHOLY

Š rboho
Štěrboholská
chvilka poezie
ZROZENÍ

KONTAKT:
● Ústřední 135 / 15, 102 00 Praha 10
IČ: 00231371
tel.: 272 701 734
e-mail: info@sterboholy.cz

V zrcadle ranních krůpějí
Se třpytí odraz jasný,
Splněných přání a nadějí,

www.sterboholy.cz

Že den je opět krásný.
Zář jisker vlasů srší,

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
● PO, ST » 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

U srdce krásně hřeje,
Slaný déšť z očí prší,

PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
● PO – ČT » 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00
● PÁ
» 8.00 – 12.00
OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE
S LISTINOU A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU:
● PO, ST » 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
● ÚT, ČT » 8.00 – 12.00

Život se na svět směje.

SRÁŽKA
Nejhorší je srážka s blbcem to si každý
Myslí
Který z nás je vlastně blboun, není

NOVĚ – KONTAKTNÍ MÍSTO CZECHPOINT
● výpisy z katastru nemovitostí
● výpis z rejstříku trestů
● výpis z karty řidiče

Vůbec jistý.
Vždyť na tomto světě širokém
Není všechno stejné,
I když kde kdo je dnes přesvědčen,
Že podle něj se točí země.

NOVĚ – MČ NA SOCIÁLNÍ SÍTI
FACEBOOK
● pod adresou: Štěrboholy – dobrá adresa
MÍSTNÍ KNIHOVNA A INTERNET
● Knihovna otevřena každé pondělí » 16.00 – 17.30 hod.
● Internet zdarma

MĚSTSKÁ POLICIE
JMÉNO OKRSKÁŘE:
● Spáčil Radek, Morkovca Ján
OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
● U školy 286, Štěrboholy, Praha 10
● tel.: 272 700 205
ÚŘEDNÍ HODINY:
● pondělí » 13.00 – 18.00 hod.

Markéta H.

ODPADY
Termíny přistavování VELKOKAPACITNÍCH
KONTEJNERŮ do ulice Výrobní na měsíc
březen 2011
● 24. 3. 2011
Termíny přistavování kontejnerů na BIOODPD
na rok 2011 do ulice VÝROBNÍ
● 7. 5. 2011
● 9. 4. 2011
●

23. 4. 2011

●

21. 5. 2011

O dalších termínech Vás budeme informovat po odsouhlasení
množství přidělených kontejnerů Magistrátem hl. m. Prahy.
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení listopad 2010 – únor 2011 zastupitelstva městské části
bere na vědomí
● zprávu mandátové komise o ověření platnosti volby
členů zastupitelstva městské části Praha – Štěrboholy

● komisi životního prostředí ve složení:

konstatuje, že:
● členové zastupitelstva městské části byli řádně zvoleni a jejich mandáty byly ověřeny

● komisi pro občanské a kulturní záležitosti ve složení:

● všichni členové zastupitelstva složili slib člena zastupitelstva v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů
volí
● do funkce starosty městské části Praha – Štěrboholy
pana Františka Ševíta
● do funkce zástupce starosty městské části Praha
– Štěrboholy pana Ing. Jaroslava Malinu
stanoví
● počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva:
jeden, a to starosta městské části
● s účinností od 10. 11. 2010 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části podle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších
změn
zřizuje s účinností od 10. 11. 2010:
● ﬁnanční výbor ve složení:
●

předseda výboru:

●

členové výboru:

Josef Urban

Ing. Jan Lapka
tajemnice výboru:

Danuše Augustýnová

● kontrolní výbor ve složení:
●

předsedkyně výboru:

●

členové výboru:

Mgr. Martina Petráčková
Ing. Jan Lapka
Jan Čikara
Ing. Petr Kollmann

●

tajemnice výboru:

Danuše Augustýnová

● komisi výstavby ve složení:
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předseda komise:

Ing. Jan Lapka

●

členka komise:

Mgr. Martina Petráčková

●

předseda komise:

Ing. Petr Kollmann

●

člen komise:

Josef Urban

bere na vědomí
● ukončení smlouvy o výpůjčce objektu koloniálu v ul.
Měcholupská na pozemku parc. č. 302/4 v k.ú. Štěrboholy ke dni 31. 12. 2010
schvaluje
● uzavření smlouvy o výpůjčce objektu koloniálu s paní
Lucií Fajgarovou dobu tří let s účinností od 1. 1. 2011
● přípravu návrhu smlouvy o výpůjčce objektu šaten
u sportovně kulturního objektu Praha, Štěrboholy
čp. 289 při ul. Ústřední 26a na pozemcích parc. č.
476/1, 476/2 a 476/3 v k.ú. Štěrboholy SK Viktorii
Štěrboholy
● poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 000 Kč na osobu občanům městské části Praha – Štěrboholy nad
80 let v souvislosti s růstem životních nákladů
pověřuje
● komisi pro občanské záležitosti předáním hotovosti
jednotlivým občanům

Ing. Petr Kollmann
Mgr. Martina Petráčková

●

●

●

předseda komise:

Jan Čikara

●

člen komise:

Ing. Jaroslav Malina

schvaluje
● úpravu rozpočtu městské části na rok 2010 – zvýšení
o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 7 200 Kč,
určenou na úhradu výdajů spojených s přípravou
a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
● posílení rozpočtu městské části na rok 2011 o 1 mil.
Kč z účtu vedlejší hospodářské činnosti
● poskytnutí zálohy na provozní dotaci na rok 2011
příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské
škole, Praha 10 – Štěrboholy ve výši 250 000 Kč
● pronájem zasedací místnosti městské části v Praze 10
– Štěrboholech, K Učilišti 298/16a paní Mgr. Janě
Kalašové 2x týdně po jedné hodině za účelem
rehabilitačního cvičení CHI TONING na dobu
neurčitou za cenu 800 Kč/měsíc

Adventní
setkání s

DOMINIKEM
DUKOU
V předvánočním čase jsem se spolu s ostatními pražskými
starosty zúčastnil setkání s primasem českým, arcibiskupem pražským Dominikem Dukou. Setkání bylo velice
příjemmé a jako upomínku na naši městskou část jsem
monsignorovi předal dárek – zvonek ze zvonoviny, ze
které byly vyrobeny zvony na naší nové zvonici .

Výstavba nové zvonice ve Štěrboholech
V roce 2009 Zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě nové zvonice. Výběr architektonického
návrhu proběhl za přítomnosti všech zastupitelů v lednu 2010. Návrh zvonice
zpracoval zastupitel a místostarosta pan Ing. Jaroslav Malina.
Zaměření místa pro novou zvonici bylo provedeno začátkem dubna 2010.
Koncem dubna 2010 byly vybetonovány základy a v následujícím měsíci v květnu 2010
byla zahájena samotná výstavba včetně přívodu elektrického proudu k ovládání
automatického zvonění.
Výstavba pokračovala během měsíce května. Začátkem června 2010 byly na zvonici
umístěny dva zvony.
Vysvěcení zvonice bylo uskutečněno dne 12. 6. 2010 ve 14,00 hodin, Páterem
Edwardem Walczykem z farnosti Kyje za přítomnosti starosty úřadu městské části
– Štěrboholy pana Františka Ševíta, místostarostů pana Josefa Urbana
a Ing. Jaroslava Maliny. Přítomno bylo i mnoho zdejších občanů.
K výše uvedenému textu si dovoluji Vám darovat kopii malého zvonku, který byl
vyroben z přebytku materiálu z ruční výroby dvou zvonů pro Štěrboholskou zvonici.
Zvony byly vyrobeny panem Šedou, Kovolitectví Kostelec nad Orlicí.
S úctou
František Ševít
Dopis předaný společně s dárkem
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INFORMACE O
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční
na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání
proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé
v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení
Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu
(tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto
způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá ).
NOVINKY SČÍTÁNÍ LIDU 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu
novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání.
Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím
související legislativní opatření, nově tak přibude např.
dotaz na registrované partnerství. Český statistický úřad
při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví
ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí.
Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá
pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní
počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů
posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových
schránek.

●Povodně – data ze sčítání jsou důležitým nástrojem
k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také
důležitá při operativních zásazích a evakuacích při
všech přírodních živlech.
●Dopravní obslužnost – podle informací, jak často
a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují
tzv. mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR.
●Školy a školky – podle dat ze sčítání lze snadno
vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích
letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve
školkách a školách.
●Péče o seniory – data ze sčítání umožní naplánovat
kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších
sociálních zařízeních pro seniory.
●Vakcíny – pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat
očkovacích vakcín pro děti v České republice.
●Nabídka a poptávka na pracovním trhu – údaje
o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je
v kterých místech ČR kvaliﬁkovaná pracovní síla.
Jsou to velmi důležitá data, která ﬁrmy kombinují
s aktuálními informacemi z úřadů práce.

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci
České pošty. V době ostrého sčítání v roce 2011 bude
všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy
o sčítání.

●Peníze z EU – evropská unie bude členským zemím
nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze
podle výsledků sčítání lidu v roce 2011.

JAK SČÍTÁNÍ POMÁHÁ
Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se výsledky sčítání používají, se vůbec nedostanete (povodně,
evakuace při živelných pohromách, zásahy hasičů…),
ale přesto, člověk nikdy neví… K čemu se tedy výsledky
používají a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho běžného života?

●Faktické bydliště – poprvé v historii sčítání zjistí tzv.
faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí...

●Hasiči – sčítání lidu poskytují informace, kolik je
v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého
materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou
připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má
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pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli
lidem v daném domě co nejrychleji pomoci.

●Hluk – data ze sčítání jsou důležitá při posuzování
hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map.

KDYŽ BUDETE POTŘEBOVAT POMOC
Telefon: 800 879 702
bezplatná informační linka (v provozu denně
8:00 – 22:00 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail:

info@scitani.cz

web:

www.scitani.cz

Bez dodržování zásad prevence se účinně proti chřipce V období zvýšeného výskytu onemocnění je
lépe se vyhýbat místům, kde se pohybuje větší
bránit nelze. Roušky se v zahraničí staly nedílnou
součástí ochrany, zřejmě po vzoru Michaela Jacksona. počet lidí.

Nestrkejte si nemyté ruce do úst, očí či nosu. Naopak
se je snažte co nejčastěji umývat mýdlem pod tekoucí
vodou.

Snažte se dodržovat základní zásady zdravého
životního stylu – dbejte na dostatek spánku,
přísun vitamínů a tekutin.

Vyvarujte se půjčování mobilního telefonu
nebo konzultace svého jídla či pití společně
se spolužáky.

Snažte se dodržovat základní zásady zdravého
životního stylu – Pokud kýcháte nebo kašlete,
chovejte se ohleduplně ke svému okolí – zakrývejte si nos i ústa, používejte papírové kapesníky a ty
pak odhazujte jen do odpadkového koše. dbejte
na dostatek spánku, přísun vitamínů a tekutin.
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P

okračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934 – autor
místní učitel a kronikář Josef Buňata.

1915 – 1916
6. června odhalení pomníku Mistra Jana v Praze na
Staroměstském náměstí byl sledován jen evangelíky ve
zdejší obci.
Pisatel odpoledne shlédl pomník na jehož stupních
ležely věnce, ale bez stuh. Ty strážníci odebrali…
V obci ustavena byla komise „na obživu“ zdejšího lidu:
Strnad Václav, Šimon Josef, Straka Bedřich, Sluníčko
Alois a pisatel.
Ta objednala v září 2 vagony od hospodářského družstva
v Přibyslavi. Byl vydán zákaz výroby bílého pečiva (rohlík a housek). Vše se kupovalo na lístky: chlebenky, moučenky, masenky, „cukřenky“, tabačenky. Často se na lístky také nic nedostalo. Byly často jen pro útěchu.
Později byly nařízeny i bezmasé dny, kdy se maso
nesmělo ani prodávati ani jísti. Všechna tato opatření
neblaze působila na výživu obyvatelstva, zvláště dětí,
již počínaly trpěti podvýživou.
Naši jezdili pro brambory až k Táboru a Německému
brdu, nekupovali a vyměňovali za šatstvo prádlo atd.
Rozmáhala se lichva. Lid zásoby před rekvisicemi schovávali – dvojité štíty, zazděné výklenky – nebyly zvláštností. Válečné půjčky doporučovány jsou nejjistější
uložení peněz. Kdo byl u nás nucen upsati, ještě za tepla ji, dokud byla v kursu prodal. Radil jsem neupisovat
a sám jsem nepřijal nabízené mi zastoupení a výhody.
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HISTORIE
NA POKRAČOVÁNÍ
Byl nedostatek pracovních sil i nedostatek potahů následkem častých odvodů koní a rekvisicí dobytka.
Hoši 13letí-ba i mladší orali a seli za otce vojáky, kteří
nedostali dovolené. Odchodem otců trpěla i výchova.
Docházka ve škole se horšila. I nebylo také divu. Ceny
potravin koncem roku 1915 byly tyto:
● 1kg pšenice 46 K (ale na papíře. Kdo měl neprodal,
leda za 2x i 3x vyšší cenu)
● 1kg pšeničné mouky za 74 Kc, na lístky byla „všelijaká“
často horší než dřívější kusovka
● 1kg žita 36 Kc
● 1kg žitné mouky 48 Kc (rakouských)
● 1kg ječmeně 30 Kc
● 1kg vepřového masa 3.30 Kc
● 1 kg hovězího masa 2,90 Kc
● 1kg telecího masa 2.80 Kc
● 1kg másla 3.60Kc
● 1l mléka 0.24 Kc
● 1/2l piva 0,18 Kc
● 1l petroleje 0,80 Kc ale i většinou se nedostal, leda
„pod rukou“ „poslední“ za více. Lidé také sami nabízeli vyšší ceny a tak ceny letěly….
Odchodem 43 – 50 letých mužů na vojnu v lednu zhoršily se poměry ještě více. Starost leží jen na ženách,
hospodyních a dětech.
14.V. upsala obec na IV. válečnou půjčku 1 000 Kc. Strážník Horčík dostal pro rok 1916 drahotní přídavek 50 Kc.
pokračování příště...

ŠTĚRBOHOLY

V DATECH HISTORIE
ROK 1914 – PLES „OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU“
Dne 1. 2. 1914 se konal ples okrašlovacího spolku.
Výtěžek byl 44,98,- Korun. Peníze byly použity ku
ﬁnančnímu zdaru spolku.

ROK 1914 – starostou obce se dne 21. 6. 1914 stal pan
Václav Strnad
ROK 1914 – MOBILISAČNÍ PLAKÁTY
Dne 26. 7. 1914 přijeli v kočáře do Štěrbohol vojenští páni
a hledali starostu. Hned byly vylepeny mobilizační plakáty. Nastalo zděšení mezi občany. Nebylo téměř rodiny,
aby buď její člen nebo blízký příbuzný nešel do války.
Dne 23. 8. 1914 byl zakoupen desinfekční přístroj aby
mohlo ho býti užito při zavlečení nakažlivých nemocí, neboť již přicházejí do Prahy první ranění a zajatci.
K obsluze přístroje přihlásili se Václav Strndad, Bedřich
Straka-hostinský, Karel Šimon a Alois Sluníčko.

ROK 1914 – PROTEST HEJTMANSTVÍ:
Dne 27. 12. 1914 bylo protestováno u Okresního hejtmanství v Žižkově aby bylo ubytováno ve školní expozituře
vojsko. Protestu bylo Okresním hejtmanstvím vyhověno.

ROK 1914 – MOBILISACE V OBCI:
Dne 26. 7. 1914 byly v obci vylepeny vyhlášky o mobilizaci, které svolávaly do 24 hodin k nastoupení vojenské
služby. Vojenskou službu nastoupili: BROŽEK Bohumil,
MAKOVEC Jan, SLUNÍČKO Antonín, PETRÁČEK Antonín, SLUNÍČKO Jan, SVOBODA Karel, WERNER František, RŮŽIČKA Bohumil a RYS František. Dne 9. 4. 1915
musil přes veškerou snahu c. k. okresního hejtmanství
v Žižkově udržeti Václava Strnada starostou obce v úřadě, což se nepodařilo a službu vojenskou musil nastoupiti. Úřad ten musil převzíti 1. radní Alois Sluníčko.

Dne 5. 7. 1915 musil dále nastoupiti službu vojenskou
velitel sboru hasičů v obci přítel Josef Šimon, který
v boji na ruské frontě byl zajat a co zajatec do Ruska
dopraven byl. Do Ruského zajetí padli též Bohumil
Brožek a v Karpatech Josef Sluníčko. Pan Alois Horčík
byl reklamován, aby nemusel na vojenskou službu,
neboť se jednalo o obecního strážníka a dále Josef
Pětivlas a Karel Stach na práci v továrně.

ROK 1915 – KOMISE PRO OBŽIVU:
V obci byla ustavena komise pro obživu zdejšího lidu:
(pisatel kroniky Josef Buňata poznamenal) v září r. 1915
objednala komise 2 vagony bramborů od hospodářského družstva v Přibyslavi. Byl vydán zákaz výroby
bílého pečiva, vše se kupovalo na lístky.

ROK 1915 – STRÁŽNÍK
Dne 21. 2. 1915 byl za onemocnělého strážníka Václava
Šimona ustanoven provizorně pan Alois Horčík (1868),
za měsíční služné 42,- Korun. Později po smrti Václava
Šimona dány mu k užívání parcely o nichž je záznam
v kronice. Strážník Alois Horčík dostal pro rok 1916 drahotní přídavek 50,- Korun. V roce 1915 obdržel obecní strážník odměnu 1,- Korunu za roznášku oběžníku
Okrašlovacího spolku po obci.

ROK 1916 – UPOZORNĚNÍ VELKOSTATKU
V květnu 1916 upozorňuje obecní úřad ve Štěrboholech správu velkostatku aby srovnala cestu k Homoli,
parními pluhy poškozenou.

ROK 1916 – KRONIKÁŘ OBCE ODVELEN NA
VOJNU:
V červnu 1916 byl odveden na frontu pisatel kroniky
pan Josef Buňata. Z fronty se vrátil v září 1918.
kronikář, Jan Pláteník

10

ŠKOLA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – ŠTĚRBOHOLY
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Letošní Zápis budoucích prvňáčků proběhl v naší škole dne
31. 1. 2011 a jeho průvodcem byl
tentokrát Ferda Mravenec. Žáci
4. ročníku naše budoucí školáky i jejich rodiče vítali
v převlečení za slavné postavičky již u vchodu a vysíla-

li je tím správným směrem. Čekalo na ně totiž několik
stanovišť.
Na prvním stanovišti byl úkol hlavně pro rodiče, a to
v podobě vyplnění několika dotazníků. Mezitím si děti
malovaly a všichni měli možnost zhlédnout prezentaci
ZŠ Štěrboholy na interaktivní tabuli.
Na dalším stanovišti děti předvedly, jak se orientují
v základních údajích jako je jméno, věk a bydliště,
jakou mají slovní zásobu (vypravování podle obrázků)
a paměť (básnička, písnička). Znalosti nejzákladnějších
matematických pojmů jsme si ověřili během hry na krokovací ose.
Poslední stanoviště bylo u naší druhé interaktivní tabule, pomocí které děti třídily geometrické tvary, před-
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vedly porozumění pojmům vpravo, vlevo, nahoře, dole
a pokud byl čas, namalovaly si na ní obrázek. Navlékání
korálků a kresba postavy byl úplný závěr celého zápisu,
při kterém panovala přátelská atmosféra, děti se ničeho nebály a celý zápis tak proběhl s veselou náladou.
Doufáme, že všechny děti zvesela nastoupí i v září do
1. ročníku a bude se jim v naší škole líbit.
Mgr. Eva Kollmannová, ředitelka školy
Lucie Ficová, učitelka 1. ročníku

DRAKIÁDA
Podzim v mateřské škole jsme s dětmi přivítali hledáním dráčka Štěrboholáčka.
Visel nám ve školce na zácloně, až jednoho dne si chtěl dráček zahrát na schovávanou a místo dráčka zůstal na zácloně vzkaz, abychom se vydali po jeho
stopách a pokusili se ho najít. Sami jsme si vyrobili papírové dráčky, které jsme
si jako své malé pomocníčky vzali s sebou. Dráček Štěrboholáček nám zanechal vyznačenou trasu a připravil spoustu sportovních i vědomostních úkolů.
Žádný úkol jsme nepřehlédli, všechny úkoly jsme splnili a na samém konci našeho putování se ve větvích stromů
usmíval náš tulák dráček, kterého jsme si odnesli zpátky do školky a pověsili na záclonu, kde mu to slušelo nejvíc.
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KOLOBĚŽKIÁDA
Další sportovní klání děti čekalo při Koloběžkiádě.
Všechny děti v ten den do školky přijely na svých
koloběžkách a po svačince bylo parkoviště před
školou jenom jejich. Pro zahřátí musely děti projít
spoustu sportovních disciplín (hod na cíl, slalom,
přeskoky, skákání panáka, nošení míčku na lžíci)
a na závěr rozjezd všech sportovců po celé ploše.
Pak už se děti řadily na startovní čáru a měřily své
síly v jízdě vyznačenou trasou. Nikdo nebyl pomalý, každému se kolečka točila a tak každý účastník
závodu získal medaili a sladkou odměnu.
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ČERTOVKÁ POHÁDKA
Blížily se Vánoce, setkání s rodiči a my jsme s dětmi
usilovně přemýšleli, jak a čím rodiče nejlépe překvapit. A tak světlo světa spatřila zbrusu nová čertovská
pohádka o Emílkovi, který neposlouchal, vybíral si
v jídle, neuklízel své hračky a dostal se do pekla, kde

na něho čekali neposední čertíci, kteří ho naučili dobrému chování. Když se starému čertovi zdál být Emílek
ponaučený, poslal ho zpátky na zem. Emílkova maminka se nestačila divit, jaký je Emílek, jen co vyskočil ráno
z postýlky, vyměněný. To ale ani jeden z nich netušil, že
to všechno byl jen sen, který se Emílkovi v noci zdál.
Samotné nacvičování děti velice těšilo, bylo to pro
ně hrou i zábavou a na vystoupení pro své maminky a tatínky se nemohli dočkat. Ochotní rodiče nám
pomohli zajistit kostýmy a tak už se na generálce čertíci
objevili jen v červených a černých barvách, s růžky na
hlavě a ocáskem na zadečku.
Děti se představily se svoji pohádkou plnou písniček
a tanečků nejen ostatním kamarádům z druhé třídy, svým rodičům, ale nakonec ještě všem dětem ze
základní školy. Pohádka se líbila a to bylo pro děti i pro
nás největší odměnou.
Bc. Yvona Grunclová, zástupkyně ředitelky pro MŠ
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TJ SOKOL Štěrboholy

SPORT

Členská základna se nám rozrůstá, k 31. 12. 2010 čítá 116 členů. Od ledna vzniká nový oddíl JUDA pod hlavičkou Sokola, dále sálová kopaná a oddíl badmintonu. Ve spolupráci s FOD-Klokánek, Městskou částí Štěrboholy, připravujeme
v přilehlých prostorách tělocvičny posilovnu a místnost pro stolní tenis.

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2011
Členské příspěvky:
● Mládež do 18 let, studenti a důchodci
● Dospělí

100 Kč
300 Kč

Oddílové příspěvky:
● Všestrannost žactvo 3 – 6 let
● Všestrannost žákyně
● Všestrannost žáci
● Ženy
● Zdravotní cvičení
● Oddíl badmintonu

200 Kč
200 Kč
200 Kč
300 Kč
200 Kč
300 Kč

TĚLOCVIČNA ROZPIS

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

Ženy – Aerobic 19,00 – 20,00

●
●
●
●

Oddíl nohejbalu
Oddíl volejbalu
Oddíl kopané
Oddíl juda

SK VIKTORIA
● přípravka kopaná

Rodiče a děti

17,00 – 18,00
18,00 – 19,00

Zápisy se konají vždy v příslušných cvičebních hodinách
jednotlivých oddílů
e-mail: sokolsterboholy@seznam.cz
www.sokol.sterboholy.cz
STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

9,00 – 10,00

Všestrannost žákyně

17,00 – 18,00

Všestrannost žáci

16,00 – 17,00

Nohejbal

18,00 – 20,00

Volejbal smíšený

17,00 – 19,00

Všestrannost žactvo 3 – 6let 17,00 – 18,00
JUDO dospělí 18,00 – 19,00
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zdarma

19,00 – 20,00

Zdravotní cvičení – senioři

Muži – sálová kopaná

300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč

18,00 – 19,00
19,00 – 20,00

SOBOTA

NEDĚLE

KLUB

SENIORŮ
MORBIDNÍ MIKROPOVÍDKA (MOZKOVÁ MASÁŽ)
Můj manžel Mrákotinský mlynář Milan Mourek, mele
mouku mimořádně mistrovsky. Málokterý moderní
mlýn má místo mládka, mistra mleče. Mistr, mladý muž,
milý mrštný, málomluvný, málokdy mrzutý, miloval
místo mouky, motorky, mopedy, muzea,muziku mimo
motorizace miloval mrkvové mřížkové marmeládové
moučníky. Mezi množství mňamek míchá marinované
maso, matesy -majonézové, máslové malohubky. Měl
manýry mlsného medvěda mývala. Měl malou měsíč-

ní mzdu, manko mohutné. Musel makat, makat………..
míval mozoly morbidní myšlenky, méněcenný melancholik. Momentálně milionové manko! Myšlenky
– morﬁum – mrtev! Mimo manžela mám malou Marjánku, modroočku. Mrně miluje malého mopslíka. Má
množství maňásků, medvídků, magnetických modýlků,
mašliček, míčků, mlaskající myš, mňoukající Micinku.
Malá mlsalka miluje mlíčko, Malaco, musli, minipiškoty, masíčko, makové moučníky, meruňky, maliny,
miňonky. Moje malá, milá Marjánka,
mazánek, mazlíček. Mimo Marjánky
máme mutujícího mladého muže,
maturanta. Miluje mapy, moře.
Mívá mikrospánky. Michal, misionář
mořeplavec, míří modrým mořem,
mlhou, míjí Madagaskar, Malawii,
Malajsii, Maroko, Mauretánii, Mexiko, Mongolsko, Mosambik. Mumlá,
moskyti moskytiéra, mango, malárie, minarety, mlha ……………mimo
………..musím mu mokrým mopem
máčet mozek. Medikamenty mají
moc! Michalovi masíruji masážní
mastí meziobratlí. Mrákoty mizí.
Michal, Marjánka mají milující
maminku!

V ŘÍJNU 2010 SE NAŠI SENIOŘI ÚČASTNILI VÝLETU DO SKLENÍKU
– FATA MORGANA V TROJI A DO TROJSKÉHO ZÁMKU

Miluji mozkové masáže!
Prokopová, 79 let
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MI NI STUDIO
ORIG I NÁL
KADEŘNICTVÍ

dámské, pánské, dětské
PROVOZNÍ DOBA
Po
» 8:00 – 16:30
Út – Pá » 8:00 – 20:00
So – Ne » Na objednání
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Měcholupská 302/29
Praha 10 Štěrboholy
tel.: 608 067 718

Eunika, s.r.o.

Mírová 20/54, Praha 10, 103 00

A
B
V
A
T
S
Á
B
U
HR
A
N
E
Č
N
O
K
O
D

Telefon: 267 711 751
Mobil: 775 377 051, 775 377 055
E-mail: info@amadapraha.cz

www.b yt ydubec.cz
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Květiny
pro každou příležitost
dárkové, svatební, smuteční, promoční kytice...
dekorace interiérů, sezónní aranžmá...
výběr řezaných i hrnkových květin...
dárkové předměty, tištěné gratulace...

KOLONIÁL
znovu otevřen
Nově otevřeno

od 1. 2. 2011

Těšíme se na Vaši návštěvu!

v ulici Dolnoměcholupská

www.kvetinyk.cz
Kateřina Strnadová

Otevřeno: pondělí až pátek
8:00 – 16:00

Tauferova 1041/2 (u nové Billy), Praha 9 - Kbely
Otevřeno: Po - Pá 9 -18 / So - Ne 9 -17
Telefon: 775 961 346

inzerce.indd 1

17.2.2011 9:11:49

pohřební služba
Bezplatná nonstop linka: 800 321 136
Kompletní smuteční služby poskytujeme
na těchto adresách:
Praha 10 – Štěrboholy, Andersenova 6, tel.: 602 220 894
Praha 7 – Letná, Ovenecká 3, tel.: 233 377 194

www.atropos.cz

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10 – Štěrboholy, ROČNÍK III. – červen 2010, vychází
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VYDAVATEL: Městská část Praha Štěrboholy
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REDAKCE:
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www.sterboholy.cz
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