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ÚVODNÍK

V
ážení spoluob-
čané,

v dnešním úvod-
níku Vás chci informovat
o aktuálních tématech,
týkajících se naší městs-
ké části.

V letošním roce jsme 
jako Úřad a zastupitel-
stvo obdrželi petici proti 

výstavbě v rozvojovém území v katastru Dolních 
Měcholup, Dubče a částečně Štěrbohol, kterou 
podepsalo i 220 občanů naší městské části. 
Níže uvádím naši odpověď, kterou jsme zaslali 
petičnímu výboru. Zmíněna jsou zde i téma-
ta tvorby nového územního plánu hl. m. Prahy, 
změny v dopravě a řešení problému mateřské 
školy.

ODPOVĚD NA PETICI – Velké rozvojové 

území Dubeč, Dolní Měcholupy, Štěrboholy

Připomínkami k tvorbě nového Územního plánu 
se zastupitelstvo naší MČ zabývalo podrobně od 
roku 2006, a to vždy na veřejných zasedáních 
zastupitelstva. Tzv. VRÚ – Velké rozvojové území 
bylo též připomínkováno. Rozsáhlá výstavba pa-
trových domů je převážně na katastru D. Měcho-
lup a Dubče, na Štěrboholském katastru se na-
chází jedna řada obytných domů, u kterých jsme 

V z původních 5 podlaží prosadili 3. Rovněž jsme 
nesouhlasili s propojením bytového komplexu do 
ulice Měcholupská. Vykácení lesíku při ulici Nad 
Horizontem se do návrhu konceptu dostalo omy-
lem tvůrcem územního plánu. Po naší intervenci 
i intervenci ze strany D. Měcholup (lesík je na 
jejich katastru) při poslední schůzce zástupců 
městských části na Útvaru rozvoje města, jako 
pořizovateli nového ÚZP, bylo přihlédnuto k na-
šim připomínkám a tyto připomínky byly násled-
ně odsouhlaseny – tudíž lesík zůstává zachován. 
Dále došlo i k rozšíření zeleně kolem celých Štěr-
bohol mezi ulicemi Nad Horizontem, Upravená, 
Ústřední až ke křížení s Jižní spojkou. 

Co se týká odstupu domů od pozemků staré 
zástavby směr D. Měcholupy – bude zachován 
pás parkové zeleně včetně cyklostezky, která se 
napojí na cestu v ulici Nad Horizontem – viz zá-
kres investora. Situace ve stavebnictví a i na trhu 
realit se však mění a je to již zřetelné při další 
schválené etapě výstavby společnosti FINEP 
v D. Měcholupech, kdy směrem ke Štěrboholům 
je již místo plánovaných bytových domů navrh-
nuta výstavba řadových rodinných domů. Veš-
kerá dokumentace je přístupná k nahlédnutí buď 
na stavebním úřadě Prahy 15, nebo v budově 
úřadu MČ Štěrboholy. Zastupitelé se snaží za-
chovat „vesnický ráz“ Štěrbohol, což bylo i sou-
částí našeho předvolebního slibu. 
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TVORBA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

– aktuální situace

V současné době tj. na červnovém mimořádném 
zasedání zastupitelstva Hl. m. Prahy, zastupitel-
stvo většinou hlasů schválilo zastavení a ná-
sledné zrušení pětileté práce a schvalovacích 
procesů na tvorbě přípravy konceptu nového 
územního plánu, který měl platit ze zákona od 
r. 2015, a jeho nahrazení novým typem tzv.“ Me-
tropolitním plánem“ – novým konceptem. 1. ná-
městek primátora pan Hudeček, který má danou 
problematiku ve své gesci přislíbil, že většina 
původních připomínek, které vzešly z městských 
částí bude v novém konceptu zapracována a že 
se termín platnosti nového územního plánu do-
drží. Jedná se o velmi ožehavé téma, které je 
i značně medializováno jak ze strany TOP09 tak 
i ze strany ODS. Podrobné informace o hlasová-
ní najdete i na www.praha.eu.

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA

ROPID – Provozovatel Pražské integrované dopra-
vy před týdnem představil veřejnosti nové změny 
v trasování a organizaci autobusových a tramvajo-
vých linek v Praze pod názvem „NOVÁ METRO-
POLITNÍ SÍŤ A REGIONÁLNÍ PLÁN PRAŽSKÉ 
INTEGROVANÉ DOPRAVY.“ 

Ve zkratce co se týká naší oblasti. Dojde ke změ-
ně v autobusové lince 163 a to následujícím způ-
sobem. Konečná linky 163 bude přemístěna po 
20 letech opět do stanice metra Želivského. Tra-
sování po ulici Černokostelecká – zastávka Depo 
Hostivař- Černokostelecká-Limuzská-Sídliště 
Malešice-Plaňanská- Hostýnská-Na Palouku- 
Pod Třebešínem – Želivského (M). V opačném 
směru zachovaný směr ze Štěrbohol – Sídliště 
Rohožník beze změny. Osobně si myslím, že se 
jedná o změnu, která nám všem zajistí bezpře-
stupové spojení do spádové po-
likliniky Malešice a usnadní cestu 
našich dětí do škol v dané oblasti. 

Linka 296 ve směru na Skalku bude 
končit ve stanici metro Skalka a ne-
bude zajíždět do sídliště Skalka, 
ostatní beze změny. Tyto změny by 
měli vejít v platnost od 1. 9. 2012. 
Intervaly linek by měly být zacho-
vány popřípadě zkráceny. 

Linka 263 beze změny. V současné době jed-
náme opět s Ropidem a TSK – správa komuni-
kací hl. m. Prahy o zřízení dvou zastávek v ulici 
Nedokončená. Podrobné informace naleznete 
průběžně na našem webu www.sterboholy.cz 
a www.ropid.cz .

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V minulém čísle Štěrboholských listů jsem vás 
informoval o přípravě výstavby nové mateřské 
školy v Parku Hrušov I. Zastupitelstvo hl. m. Pra-
hy schválilo pro tuto akci investiční dotaci ve výši 
8.mil. Kč. Částku 4.mil Kč investuje naše městská 
část ze svých prostředků. V první etapě by měla 
vzniknout mateřská škola se dvěma třídami pro 
50 dětí. Jedna třída by prozatím zůstala v budově 
ZŠ a MŠ. Projekt je ve stádiu přípravy zveřejnění 
výběrového řízení na zhotovitele. Termín dokon-
čení je předběžně plánován na červen 2013. Pro-
voz by byl zahájen v září 2013. Na realizaci druhé 
etapy – rozšíření o další dvě třídy bude zastupitel-
stvo žádat opět prostředky v rámci rozpočtu hl. 
m. Prahy na rok 2013.

V současné době probíhají jednání k zajištění 
prostor pro školní rok 2012/2013 v objektu bý-
valého učiliště, dnes tělocvičny s učebnami pro 
zřízení předškolního zařízení soukromého typu 
Bullerbyn school. Městská část by poskytla za 
příznivých fi nančních podmínek prostory a zá-
zemí pro provoz tohoto zařízení a pomohla tak 
zajistit rodičům možnost umístění dětí, které 
v letošním roce nebyly přijaty do MŠ Štěrboholy. 

Přeji Vám a Vašim dětem krásné prázdniny plné 
odpočinku, zajímavých dobrodružství a nevšed-
ních zážitků.

František Ševít – starosta
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KONTAKT:
 Ústřední 135 / 15, 102 00 Praha 10

 IČ: 00231371
 tel.: 272 701 734
 e-mail: info@sterboholy.cz
 www.sterboholy.cz

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:

 PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:

 PO – ČT » 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
 PÁ » 8:00 – 12:00

OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU/KOPIE S LISTINOU 

A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU:

 PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
 ÚT, ČT » 8:00 – 12:00

NOVĚ – KONTAKTNÍ MÍSTO CZECHPOINT

 výpisy z katastru nemovitostí
 výpis z rejstříku trestů 
 výpis z karty řidiče
 PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
 ÚT, ČT » 8:00 – 12:00

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

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA 

� ŠTĚRBOHOLY

MĚSTSKÁ POLICIE
JMÉNO OKRSKÁŘE:

 Morkovca Ján, Spáčil Radek 

OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:

 U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
 tel.: 272 700 205

ÚŘEDNÍ HODINY:

 pondělí » 13:00 – 18:00 hod.

VELKOKAPACITNÍ
KONTEJNERY

POZOR – NOVÝ SYSTÉM

Úřad MČ Praha-Štěrboholy oznamuje změny 
v přistavení velkokapacitních kontejnerů do 
ul. Výrobní.

Kontejnery budou na základě rozhodnutí Ma-
gistrátu hl. m. Prahy přistavovány vždy jen po 

dobu 4 hodin. Součástí přistavení je obslu-

ha, která koordinuje ukládání odpadů.

Termíny přistavení v období 
srpen – prosinec 2012:

 16. 8. 2012 » od 14.00 do 18.00 hod.

 6. 9. 2012 » od 14.00 do 18.00 hod.

 20. 9. 2012 » od 16.00 do 20.00 hod.

 11. 10. 2012 » od 14.00 do 18.00 hod.

 25. 10. 2012 » od 16.00 do 20.00 hod.

 15. 11. 2012 » od 14.00 do 18.00 hod.

Kontejnery jsou určeny k odkládání ne-
tříděného odpadu výhradně pro občany při-
hlášené k trvalému pobytu v MČ Praha-Štěr-
boholy a nemohou být použity k ukládání živ-
nostenského odpadu!
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení 2012 zastupitelstva městské části 

BERE NA VĚDOMÍ

 Zprávu auditora o výsledku hospodaření Zá-
kladní školy a Mateřské školy Praha 10 – Štěrbo-
holy za rok 2011 (příloha č. 1 tohoto usnesení)

SCHVALUJE

 návrh rozpočtu městské části Praha – Štěr-
boholy na rok 2012 v objemu příjmů ve 
výši 13 680 000 Kč, objem výdajů ve výši 
15 750 000 Kč. Schodek ve výši 2 070 000 je 
kryt POL 8115 – rezervace na ZBÚ z roku 2011

 prodej pozemku parc.č. 378/33 v k.ú. Štěrbo-
holy – ostatní plocha o výměře 530 m2 spo-
lečnosti HEIM Trade SE se sídlem Vídeňská 
264/120b, 619 00 Brno za cenu 2 500 Kč/m2, 
tj. 1 325 000 Kč.

 zvýšení nájemného za Sportovní areál Štěr-
boholy o 12 500 Kč měsíčně v období od 1. 11. 
každého kalendářního roku do 31. 3. následují-
cího roku v souvislosti s pořízením nafukovacích 
hal na tenisové kurty s účinností od 1. 11. 2012.

 1.1. zadání veřejné zakázky „Park Hrušov II“ 
společnosti VOZÁB s.r.o. se sídlem Hostín 70, 
PSČ 277 32, IČ: 271 75 693, jejíž nabídka je 
pro městskou část nejvýhodnější

 návrh na vytvoření pracovní skupiny, která bude 
řešit možnost zřízení předškolního zařízení 
v objektu bez čp. v ul. Granátnická se zaháje-
ním provozu od září 2012, ve které budou za-
stoupeni členové zastupitelstva městské části, 
rodiče a vedení školy

JMENUJE 

 za městskou část tyto členy pracovní skupiny: 
Mgr. Martina Petráčková, Ing. Petr Kollmann, 
Ing. Jan Lapka

ZAJISTÍ

 prostory pro rozšíření kapacity Základní školy 
a Mateřské školy, Praha 10 – Štěrboholy

Termín: 31.8.2012

SCHVALUJE navýšení kapacity školského 

zařízení

» mateřské školy ze stávající kapacity 50 dětí 
na 100 dětí 

» školní jídelny ze stávající kapacity 150 dětí na 
200 dětí 

 s účinností od 1. 9. 2012

SCHVALUJE

 termíny zasedání zastupitelstva městské části 
Praha – Štěrboholy v roce 2012: 
23. 5., 27. 6., 26. 9., 24. 10., 28. 11., 19. 12. 2012

 investiční záměr „Výstavba budovy mateřské 
školy v MČ Praha – Štěrboholy“

 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
20 000 Kč TJ Sokol Štěrboholy na pořízení 
cvičebního nářadí a náčiní. Dotace podléhá 
vyúčtování s rozpočtem městské části Praha 
– Štěrboholy za rok 2012

UKLÁDÁ 

 starostovi městské části zahájit přípravné prá-
ce pro zahájení výběrového řízení na dodava-
tele stavby („Výstavba budovy mateřské školy 
v MČ Praha – Štěrboholy“)

MÁME

přejdete suchou nohou Štěrboholský potok

novou lávku
U SCHWERINA
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ZASEDACÍ MÍSTNOST
Městské části Praha – Štěrboholy

MČ Praha Štěrboholy nabízí možnost pronájmu zasedací místnosti v ulici 
K Učilišti.  Cena pronájmu 125 Kč/hod. Podmínky pronájmu a volné termíny 
v kanceláři tajemnice úřadu MČ nebo na tel. čísle 272 500 951.

SOUČASNÉ VYUŽITÍ

PO 19:30 – 20:30 Rehabilitační cvičení Kalašová

ÚT 19:00 – 20:30 Taneční kurzy Mrázková

ST 17:00 – 18:00 Taneční pro školní děti Bartoňová

19:30 – 20:30 Rehabilitační cvičení Kalašová

ČT 15:30 – 16:30 Klubiště Zumba Kozubková

16:30 – 17:30 Klubiště Zumba Kozubková

18:00 – 21:00 Apoštolská církev Borovičková, Tesárková

PÁ 16:00 – 17:30 Taneční pro školní děti Bartoňová 

NE 16:00 – 18:00 Apoštolská církev Pastor p. Knob

19:00 – 20:00 Cvičení na balanc. pomůckách Stejskalová

20:00 – 21:00 Cvičení na balanc. pomůckách Stejskalová

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 
– JANA KALAŠOVÁ

Pondělí » 19:30 – 20:30
P-Class – Intenzivní posilovací hodina aerobiku

Středa » 19:30 – 20:30
Chitoning – kombinace cviků z power strechingu,
fi tness jógy, pilates a balantes.

Cena: 80 Kč / lekce
Permanentka: 5 lekcí / 350 Kč
   10 lekcí / 650 Kč
Kontakt: Jana Kalašová, tel.: 776 114 708

BOSU
Cvičení komplexně posiluje svaly celého těla včetně 
svalů hlubokého stabilizačního systému (tzv.core).
Podložku na cvičení a ručník s sebou – cvičí se bez bot 
(podložku si můžete za 5 Kč zapůjčit na místě).

Neděle » 19:00 – 20:00

   » 20:05 – 21:05 » pokročilí 

Cena: 80 Kč
Permanentky: 700 Kč / 10 hodin (platí 4 měsíce)

1 000 Kč / 15 hodin (platí půl roku)
Kontakt: www.martina-stejskalova.cz, 

604 285 956, stejskm@seznam.cz

UČÍME SE TANČIT S DIXI

Taneční pro školní děti od 7 – 12 let

Repertoár souboru: americký step (clogging), 
irský step, coutry tance, moderní tanec (jako 
vsuvka ve výše uvedených tancích)

Středa » 16:30 – 17:30

Pátek » 15:00 – 16:30

Přihlášky a informace: 
Kateřina Bartoňová (vedoucí souboru), 
tel.: 602 377 706

Srdečně vás zveme 
na pravidelné bohoslužby 
misijní stanice Apoštol-
ské církve

každou neděli od 15:30

» motlidby za potřeby přítomných, biblické

příběhy, program pro děti

www.ac.dobrazprava.org
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Oddělení péče o sociálně potřebné a zdravotně 
postižené občany odboru sociální péče ÚMČ 
Praha 15 vykonává níže uvedené činnosti sociál-
ní práce, v souladu s ustanovením §93a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a s ustanovením §7, §63 
a §64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot-
né nouzi, ve znění pozdějších předpisů.:

 zajištění základního i odborného sociálního 
poradenství, především v oblasti dávek soci-
ální ochrany pro osoby se zdravotním postiže-
ním, osoby ohrožené hmotnou nouzí a seniory. 
V rámci poradenské činnosti informuje osoby 
o možných postupech řešení nepříznivé soci-
ální situace, poskytuje informace o platných 
zákonech v sociální, pracovně právní oblasti, 
o možných postupech řešení hmotné nouze, 
o nárocích na dávky hmotné nouze, dávky pro 
zdravotně postižené, příspěvek na péči, dále 
o možnostech výběru druhu sociálních služeb 
dle potřeb klientů apod.

 spolupráce s krajskou pobočkou Úřadu práce 
na řešení nepříznivé sociální situace občanů 
správního obvodu Prahy 15.

 vydávání parkovacích průkazů označujících 
vozidla přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou.

 zabezpečení zprostředkování sociální služby 
nebo kontaktu s poskytovateli sociálních služeb.

 zprostředkovává možnost poskytování služeb 
osobám, kterým je ukončena hospitalizace, v pří-
padě, že služby sociální péče lze poskytnout.

 sociální řešení v místě bydliště občanů, kteří 
potřebují pomoc či sociální služby.

 depistážní činnost zaměřená na cílené na 
včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a sku-
pin v nepříznivé sociální situaci.
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 spolupráce se státními orgány, územně správ-
ními celky, zdravotnickými zařízeními, občan-
skými sdruženími, charitativními a jinými orga-
nizacemi na řešení nepříznivé životní situaci 
klientů a další činnosti.

Sociální pracovníci, kteří navštěvují rodiny v je-
jich domácnostech, jsou při příchodu povinni se 
prokázat služebním průkazem s fotografi í a kula-
tým razítkem Úřadu MČ Praha 15.

Bližší informace na telefonním čísle: 
» 281 003 131, lanickov@p15mepnet.cz

Kontakty na sociální pracovnice oddělení:
Helena Akrmanová 
» 281 003 149, akrmanovah@p15.mepnet.cz

Lenka Kalistová
» 281 003 110, kalistoval@p15.mepnet.cz

Soňa Miklová
» 281 003 109, miklovas@p15.mepnet.cz

Zuzana Vencovská
» 281 003 150, vencovskaz@p15.mepnet.cz

Adresa:
Úřad MČ Praha 15
odbor sociální péče, 1. patro
odd. péče o sociálně potřebné a zdravotně 
postižené občany
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Úřední dny: 
Pondělí 8.00 – 17.30, středa 8.00 – 17.30

Jednání mimo úřední hodiny jsou možná po 
předchozí telefonické domluvě.

Sociální péče 
ÚMČ Praha 15 

od 1. 1. 2012



NA POKRAČOVÁNÍ
HISTORIE

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

Buňata.

1918 – PŘEVRAT

Jak v předu jsem uvedl, již nesl jsem i 28. říj-
na 1918 potvrditi mlecí výkazy do Žižkova. Po 
osmé hodině byl jsem již na chodbě okresního 
hejtmanství. Úředník nebyl přítomen. Přijde až 
v ½ 11. Co tedy, na ulici do Prahy bloumat dvě 
hodiny? Huboval jsem v duchu a tak jsem s do-
stal až na Václavské náměstí zadem kol Rajské 
zahrady, chtěje obejíti kol Františkova nádraží 
(Wilsonovo) na Žižkov. Tam na Václavském ná-
městí byl jsem svědkem historické události, kte-
rou popisovat nebudu (je v každých dějinách 
vydaných po r. 1918).

Domů dostal jsem se před polednem a radost-
nou novinu sděloval. Na hasičskou lezačku 
(stála u školy) jsem vyvěsil prapor a s hochy 
Josefem Kuchařem, Františkem Sluníčkem a Ja-
nem Sluníčkem jsme zalepili orlíčky na poštovní 
schránce a prodejně tabáku... „Zbláznil se. Ješ-
tě ho zavřou“, řekla jedna sousedka. Odpoledne 
zpráva se potvrdila. Přinesli ji ti, kteří pracovali 
v Hostivaři u fy Ka Werner, u fy Podhajský a u fy 
Christofoh...

K večeru byl omladiny plný školní dvorek. Odstra-
nili jsme ze třídy posledního císaře Karla, vyňali

z rámu a s černo žlutým praporem spálili na 
smetišti a zazpívali „Kde domov můj.“ Dlouho do 
noci povídalo se po staveních a v hostinci, co asi 
dál bude. Ozývaly se i hlasy, že do rána maďarští 
vojáci zjednají pořádek. Ráno našlo obec klid-
nější a noviny sílily a zaháněly strach i těm, kdož 
ještě nevěděli, co se to vlastně stalo. A co teď 
bude, tázali se mnozí... „Klid a pořádek“, bylo 
odpovědí...

P
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Dosavadní úřadující náměstek Alois Sluníčko od-
stoupil a úřadu starosty ujal se již dříve vrátivší 
Václav Strnad.

Teprve 8. XII. byla první slavnostní schůze obec-
ního zastupitelstva. Ve schůzi oceněna práce 
T.G. Masaryka a pomoc spojenců, jakož i legií.

A provinčních prací ujal se pisatel a snažil se 
opatřiti dostatek chleba a mouky a dbal na správ-
né rozdílení, jakož i nat to, aby příděly byly přidě-
leny všem obchodníkům.

Občané žádají parcelaci půdy. Zvolena delegační 
deputace: Josef Šimon (vrátil se z Ruského zajetí 
při obsazení Ukrajiny Němci) čp. 13, Jan Sluníčko 
(vrátil se ze srbské a albánské fronty) čp. 25. Josef 
Počta (vrátil se z jižní fronty) čp. 15 a Václav Strnad 
(vrátil se již dříve nemocen malárií ze srbské fron-
ty) čp. 22 a Václav Kuchař, kovář z čp. 21.

Žádáno, aby expositura školní byla přeměněna 
na dvoutřídní školu.

Vyřizovací poměry se dlouho nelepšily a byly pří-
činou častých nedorozumění mezi obchodníky

a občany. Vraceli se vojáci z front. Nevrátili se ti, 
kteří vepsáni jsou na desce našeho pomníčku 
(viz str. 9).

Skončil jsem III: část 1914 – 1918, kterou jsem 
se snažil nestranně zaznamenati. Vy, kteří čtete 
a víte více nebo mohli byste opraviti, přihlaste se, 
rádi doplníme a opravíme.

knihovna
Výběr nových knih:
 Pentagram; Spasitel; Lovci hlav – JO NESBO

 Život a smrt Simona Monyová – Richard Sacher

 Blonďatá stíhačka – Simona Monyová

 Citová divočina – Simona Monyová

 Pražský hřbitov – Umberto Eco – detektivní román

 Poslední templář – Raimond Khoury historický román

 Z lodiček do holin – Marcela Mlynářová

 Kronika rodu Hrušinských – Marie Valtrová

 Epidemie – Robin Cook 

Do knihovny začínají chodit děti – objednáváme dětskou literaturu
 ASTERIX A ZLATÝ SRP

 TINTIN V ZEMI ČERNÉHO ZLATA

 LUCKY LUKE LOVEC LIDÍ

 ZAŘÍKÁVAČ KONÍ – Karin Mullerová (detektivka pro děti)

Otevírací doba: pondělí od 16:00 hod do 17:30 hod 
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Příjezd T. G. Masaryka do Horního Dvořiště, 20. 12. 1918



Čarodějnice 
a BITVA 

U ŠTĚRBOHOL
Ve dnech 27. a 28. dubna 2012 se v naší obci ko-
nala připominková akce k 255. výročí Štěr-

boholské bitvy (6. 5. 1757). V pátek 27. dub-
na přijelo vojsko a na travnaté ploše u zvonice 
založilo dobový tábor. 

V sobotu 28. dubna v ranních hodinách vojsko 
předvedlo návštěvníkům ukázky pochodových 
cvičení v dobových uniformách. Po desáte ho-
dině se vojsko za doprovodu civilistů přesunulo 
k Schwerinovu pomníku – památníků věnované-
mu všem padlým vojákům z  bitvy u Štěrbohol. 
Přítomným byla krátce připomenuta tato historic-
ká událost, na počest padlých byla vystřelena 
salva z pušek a děla. Následovala rekonstrukce 
bitvy.

Ve čtyři hodiny odpoledne v lesíku v ulici pod 
Areálem odstartoval Čarovný les, tradiční akce 
pro děti pořádaná Mateřským centrem Klubiště.  
V lese čekaly na  děti zvířecí postavičky, u kte-
rých děti plnily nejrůznější úkoly. V letošním roce 
se Čarodějného lesa zúčastnilo 200 dětí. Každé 
si jako odměnu odneslo sladkost, drobný dárek 
od Štěrboholské Městské policie a „poukaz“ na 
libový buřtík k opékání.

Vpodvečer starosta František Ševít zapálil (letos 
na první pokus) čarodějnický oheň s  čarodějnicí 
vytvořenou vychovatelkami ZŠ Štěrboholy – Len-
kou Kuchinkovou, Erikou Albrechtovou a Janou 
Velebovou. Tímto jim děkujeme za pravidelnou 
dodávku  materiálu. Po dohoření čarodějnice se 
k ohni vrhli nedočkaví „opékači“ a všude se linu-
la vůně uzeniny. Od sedmi hodin až do půlnoci 
hrála k tanci a poslechu skupina BLEK FLEK. 
Letos nám konečně přálo počasí a všichni jsme 
se výborně bavili.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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V květnu proběhlo v naší městské čás-
ti tradiční vítání nových občánků, letos 
jich bylo 22.

Na zahájení předvedly děti z mateř-
ské školy Štěrboholy pod vedení zá-
stupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Bc. Yvony 
Grunclové a učitelky Lindy Voříškové 
několik písniček a tanečků. Zástupce 
starosty ing. Jaroslav Malina krátkým projevem uvítal malé 
občánky do života ve Štěrboholech. Každé z dítek obdrželo 
jako památku na tento den pamětní list, repliku pražského 
stříbrného groše a DVD se záznamem rekonstrukce Štěr-
boholské bitvy z roku 2012.

Celý průběh vítání občánků byl natáčen fi rmou Studio Hol-
ly. DVD se záznamem je rodičům zdarma k dispozici na Úřadu MČ.



V letošním roce byl celoškolní projekt ZŠ Štěrbo-
holy zaměřen na velké české osobnosti. Pracov-
ní název České hlavy se následně stal i názvem 
ofi ciálním a výstupem tohoto projektu pak byla 
zahradní slavnost, na které žáci jednotlivých 
ročníků své české hlavy, kterým se předchozích 
několik týdnů intenzivně věnovali, prezentovali. 
Jednotlivé třídy vystoupily postupně od prvního 
do pátého ročníku a každá osobnost byla před-
stavena způsobem, který ji nejvíce charakterizo-
val. Nešlo však o pouhé strohé předložení infor-
mací, ale zapojeny byly téměř všechny složky 
vzdělávání. Prvňáčci například představili bra-
try Čapky nejen humorným vystoupením obou 

12

ŠKOLA
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ

Jednou z forem výuky v ZŠ Štěrboholy je i pro-
jektové vyučování. Metoda stará více než sto let, 
avšak metoda stále živá a efektivní. Metoda, jež 
propojuje poznatky z různých předmětů, čímž 
pomáhá žákům vidět věci v souvislostech. Meto-
da, díky níž se žáci učí pracovat s informacemi 
(učí se je zjišťovat, vyhledávat a třídit). Metoda, 
která u žáků rozvíjí tvořivost, zájem o danou věc, 
aktivitu, samostatnost, ale i práci v týmu. Meto-
da, jež žákům umožňuje podlehnout kouzlu ob-
jevování, zapojit smyslové vnímání, mít prožitek. 

Charakteristickým znakem projektového vyučová-
ní je cíl, který je představován určitým konkrétním 
výstupem.

PROJEKT „ČESKÉ HLAVY“
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(resp. všech tří) sourozenců, ale i dokonalou 
dramatizací pohádky Povídání o pejskovi a ko-
čičce. Bedřicha Smetanu nám žáci 2. ročníku 
připomněli árií z Prodané nevěsty, jakož i ztvár-
něním Smetanovy symfonické básně Vltava, kdy 
při tanci s šátky nemohlo být o podobnosti s to-
kem Vltavy jediné pochyby. Třeťáci nám přiblížili 
nelehký život J. A. Komenského pomocí drama-
tizace, která byla doplněna hudbou, tanečními 
prvky a skvělým průvodním slovem. Prezentace 
Františka Křižíka žáky 4. ročníku byla pak stej-
ně precizní a dokonalá, jako všechny Křižíkovy 
vynálezy. Páťáci, jejichž slavnostní odkrytí busty 
T. G. Masaryka a vypuštění balónků symbolizují-
cích státní vlajku všem příchozím připomněli, že 
výchova k vlastenectví rozhodně není zanedbá-
vaným tématem v ZŠ Štěrboholy. 

Vzhledem k tomu, že výkony žáků byly opravdu 
vynikající, na tvářích diváků byly vidět slzy smí-

chu i dojetí a následné reakce byly ryze pozitiv-
ní, dovoluji si neskromně tvrdit, že projekt České 
hlavy byl úspěšný. 

Touto cestou si dovoluji ještě jednou poděkovat 
všem, kteří se na projektu podíleli.

Mgr. Eva Kollmannová 
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Děti ze třídy koťá-
tek i medvíďátek 
měřily své síly a uči
ly se sportovnímu
chování při škol-

kové olympiádě.

Koťátka tak trochu 
hravě – děti skákaly v pytlích, přelézaly překážky, 
prolézaly tunelem. Přesto ale nikdo nic neošidil.

Medvíďátka si vyzkoušela disciplíny pravé olym-
piády – skok do dálky, hod do dálky a běh. Všech-
ny výsledky se poctivě zapisovaly a děti se s nimi 
pak mohly pochlubit svým rodičům.

Odměna za sportovní snažení byla nejen sladká, 
ale i medailová.
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Ke konci školního roku patří neodmyslitelně výlet. Letos jsme 
se vydali s dětmi do Pohádkové země Vítězslavy Klimtové, 
kde se děti setkaly se skřítky a pohádkovými postavičkami. 
Sama autorka knih o skřítcích „Víťa“, jak jí děti směly říkat, 
ve svém programu dětem vyprávěla, zpívala a kreslila skřítky 
doslova jedním tahem. Obrázky dostaly i autogram a děti si je 
odvezly do školky jako omalovánky k vybarvení.

Bc. Yvona Grunclová 

Předškoláčkem budu už jen chvíli. Co 
věnovat své mamince na památku 
a svátku všech maminek? Třeba ma-
lovaný obrázek nebo písničku. A pak 
něco, co maminku jistojistě překvapí. 
Třeba svoji ručičku. Jak jen ji ale vy-
modelovat? Chce to jen trochu spe-
ciální modré hmoty. V té musím svou 
opravdovou ručičku chvíli podržet, 
než dobře ztuhne a vytvoří se z ní for-
ma pro odlitek ze sádry. Pak trpělivě 
počkat než sádra vytvrdne. Nakonec 
trochu napětí při odlupování modré 
gumové hmoty a ručičky pro mamin-
ky jsou na světě!!



D
ne 16. 6. 2012 proběhlo již tradiční Vítání 

léta (Kolodovádění). Oproti loňskému 
roku nám počasí přálo. Naší akce se 

zúčastnilo zhruba 80 závodníků včetně soutěže 
pro rodiče. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na 
této akci podíleli ve svém volném čase. Taneční 
skupině DIXI pod vedením paní Kateřiny Bartoňo-
vé, panu Janu Čuchalovi za ukázku JIU-JItsu, 
fi rmě Orifl ame za malování obličejů, CK Necker-
man za věcné dary a kouzelného maskota, Hote-
lu Argenta za sladké odměny, Dětskému domovu 
Dolní Počernice za zapůjčení čísel a věcné od-
měny, Dobrovolným Hasičům Dubeč a ostatním, 
kteří byli tak ochotni a poskytli malé věcné dárky 
pro naše závodníky. A též naší Štěrboholské Měst-
ské policii panu Janu Morkovcovi a jeho kolegům, 
kteří se již několik let podílí na bezpečném chodu 
našich akcíí a též zajišťují ukázky psovodů a jiné.

KLUBIŠTĚ

D
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Také bych chtěla poděkovat členkám MC Klubiště 
a maminkám, které dobrovolně ve svém vlastním 
volnu jsou ochotny při těchto akcích vypomáhat. 
Těšíme se na vás na naší další již připravované 
akci, kterou bude listopadový Halloween.

Za MC Klubiště Kateřina Nováková



KULÍŠKOV 
pro nejmenší
Další školní rok pro nás i vaše dětičky byl plný 
her, zpívání, malování, cvičení, divadelních po-
hádek a další zábavy. Během roku navštěvovalo 
Kulíškov šedesátka dětí, které se pravidelně 
střídaly, přičemž některé z nich chodily i vícekrát 
týdně. Starší děti přecházejí do mateřských 
školek, mladší pokračují po prázdninách s námi 
v Kulíškově pro nejmenší. Všem dětem i jejich 
rodičům přejeme krásné prázdniny plné sluníčka 
a hezkých zážitků. 

Na nový školní rok 2012/2013 již nyní přijímáme 
přihlášky pro nové zájemce a na všechny se 
těšíme 3. září 2012.

Více se o nás dozvíte na webových stránkách 
www.predskolka-kuliskov.cz a na telefonních 
číslech 602 688 426, 602 281 186

Za Kulíškov pro nejmenší
Hanka Škodová a Olga Kozačová

Klokánek ve Štěrboholích byl otevřen v prosinci 
2005 a má 13 bytů, ve kterých žije 48 dětí ve 
věku od 0–18 let. Do dnešního dne jím prošlo 
318 dětí. Myslíme si, my, co se zde o děti stará-
me, že se jim tu s námi žije dobře.

Děti navštěvují kroužky, které pro nás dělají dob-
rovolníci. Občas nám někdo nabídne i uspořádá-
ní akce na naší zahradě, např. v dubnu Vysoká 
škola Palestra z Hostavic uspořádala soutěže 
pro děti s názvem „Dobývání pevnosti Boyard“. 
Nyní v červnu místní organizace Dobrá zpráva 
připravila pro naše děti „Sportovní olympiádu“. 
Obě akce se dětem moc líbily.

O prázdninách děti pojedou na 2 tábory a do 
ozdravovny Království v Nemojově. 

V průběhu školního roku děti navštěvují naší vlast-
ní mateřskou školku, školní chodí do ZŠ Dubeč 
a do speciální školy v Uhřiněvsi. Dvě dívky studují 
prestižní školu Open Gate v Babicích u Prahy.

Více o našem Klokánku se můžete dočíst na 
našich webových stránkách www.klokanek-ster-
boholy.cz.

Mnozí z Vás nás už navštívili, a tím, že nám no-
síte oblečení, hračky apod. věřte, že nám velmi 
pomáháte.

Děti u nás stráví průměrně půl roku a během 
té doby je musíme vybavit po všech stránkách 
(oblečení, obuv, školní potřeby...).

Za každou pomoc fi nanční i materiální jsme pro-
to velmi vděční.

Jana Voldřichová
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SENIORŮ
KLUB

VÝLET SENIORŮ

Dne 4. května 2012 byl uspořádán výlet auto-
busem seniorů z městské části Štěrbohol do 
Kutné Hory. Kutná Hora nás přivítala krásným 
jarním slunečným počasím a při prohlídce 
chrámu sv. Barbory jsme si opět připomněli 
krásu naší vlasti s našimi hezkými a unikátními 
památkami. Prošli jsme přilehlé okolí s krás-
nou vyhlídkou nad historickou Kutnou Horou 
s památkami Kamenné kašny, kostel sv. Jakuba, 
přírodní divadlo, Vlašský dvůr. 

V 11:00 hod. jsme pokračovali autobusem do 
Čáslavi a navštívili zahradnické centrum Starkl 
s výstavou balkonových květin. Pokochali se zá-
plavou barevných květů a mnozí z nás odcházeli 
se zakoupenou kytičkou. 

Spokojeni jsme odjížděli dále do Kouřimi, kde 
jsme se ve stylové restauraci U Lva posílili 
obědem a vydali se seznámit s městem Kou-
řim. Na náměstí, kde je původní dlažba a nově 
vyznačen průsečík Evropy, některé návštěvnice 
již bolely nožky, ale nevzdaly to a byly příjemně 
překvapené s průvodcovskou službou v gotic-
kém kostele sv. Bartoloměje s kaplí sv. Kate-
řiny a její výzdobou. Všichni, i ti nejstarší, se 
vydali po schodech do zvonice, kde obdivovali 
3 zvony obrácené srdcem nahoru. Pokračovali 
procházkou kolem hradeb do skanzenu lidových 
staveb v Kouřimi. 

Unaveni a příjemně naladěni jsme se vraceli do 
Štěrbohol. Děkujeme městské části za hezký 
výlet. 

Za zúčastněné seniory Marcela Tmejová
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TJ SOKOL
Štěrboholy

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SO+NE

Ženy – BODYTRAINNIG 19:00 – 20:00
Ženy – BODY BAR/BSH 19:00 – 20:00

Rodiče a děti 9:00 – 10:00
Zdravotní cvičení – senioři 18:00 – 19:00

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 18:00 – 19:00

Muži – sálová kopaná 19:00 – 20:00
Zumba 20:00 – 21:40

TĚLOCVIČNA ROZPIS

Členské příspěvky:
 Mládež do 18 let, studenti a důchodci  100 Kč
 Dospělí  300 Kč 

Oddílové příspěvky:
 Všestrannost žactvo 3 – 6 let 200 Kč
 Všestrannost žákyně 200 Kč 
 Všestrannost žáci 200 Kč 
 Ženy 300 Kč 
 Zdravotní cvičení 200 Kč
 Oddíl badmintonu 300 Kč 
 Oddíl nohejbalu 300 Kč 

 Oddíl volejbalu 300 Kč
 Oddíl kopané 300 Kč 
 Oddíl juda 300 Kč 

SK VIKTORIA
 přípravka kopaná zdarma

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

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2012

SPORT
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Župní závody
Dne 3. 6. 2012 se závodů v atletice zúčastnilo 
družstvo nejmladšího žactva ve složení: Krčál 
David, Kohút Šimon, Hradecká Laura, Zimová 
Karolína, Hunter Adéla, Benešová Klára, Filíp-
ková Kateřina a z oddílu rodiče a děti Filípek 

Daník. Děkujeme za dobrou reprezentaci TJ 
Sokol Štěrboholy v závodě pražských žup ČOS 
a Pražského sdružení sport pro všechny, který 
se uskutečnil v Praze 6 Na Julisce. Naši nejmen-
ší odvedli hezké atletické výkony v nových trič-
kách TJ Sokol a v silné konkurenci velkých jed-
not se neztratili. 

Župních závodů mladších žáků v atletice Prahy 
se zúčastnili čtyři žáci: bratři Höfnerovi a Pokorní 
pod vedením vedoucího Höfnera st. Jan Höfner 
záskal 3. místo a stál na stupni vítězů. Z ml. 
žákyň Aneta Šorfová v župním závodě Prahy 
ve všestrannosti získala 1. místo v plavání, špl-
hu a atletice a postoupila do závodů COS 
v Brně, kde se umístila 2. v plávání, 10. ve šplhu 
a 18. celkově. Jsou to první začátky naší práce 
s mládeží. Děkujeme dobrovolným cvičitelům: 
Filípkové, Pištorové, Šorfové, Tmejové a Duškovi. 
Cvičební školní rok končí a opět se v září těšíme 
na shledání s dětmi v tělocvičně nebo na hřišti. 
Srdečně zveme na sokolský slet první týden 
v červenci na stadionu Slavie ve Vršovicích. 

Marcela Tmejová – náčelnice

BRDIAL 2012
Oddíl fotbalu muži Tj Sokol Štěrboholy se zu-
častnil již 48. ročníku fotbalového turnaje BR-
DIAL ve Lhotce pod Plešivcem. Zúčasto se 9 
týmů. Mužstvo TJ Sokol Štěrboholy obsadilo 
krásné 4. místo.

Foto: http://duli.rajce.idnes.cz/Brdial_2012
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SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
 � FOTBALOVÝ ODDÍL
Zhodnocení jarní sezóny roku 2012

Prostřednictvím tohoto článku bychom Vás rádi 
seznámili se zhodnocením jarní části fotbalové 
sezóny v soutěžním ročníku 2011/2012. Do sou-
těžní sezóny jsme přihlásili tři mužstva dospě-
lých a dvě mužstva mládeže:

 „A“ mužstvo hrající 1.A třídu

 „B“ mužstvo hrající 2. třídu 

 „C“ mužstvo hrající 3. třídu

 mladší žáky 

 starší přípravku

„A“ i „B“ mužstvo po celou jarní část sezony bo-
jovala po nevydařené podzimní sezoně s úkolem 
zachránit soutěž a nesestoupit. Nakonec se to 
oběma týmům povedlo, i když sestup „A“ týmu 
hrozil až do předposledního zápasu, kdy na 
hřišti druhého týmu tabulky Admiry předvedl 
nejlepší zápas sezóny a suverénním vítězstvím 4:1 
dokázal, co v tomto týmu je za potenciál. Konečně 
se tým semkl, bojoval a se zvýšenou bojovností 
začal proměňovat šance a dávat góly. Snad to 
byla první vlaštovka k lepší příští sezóně, kdy 
bychom rádi hráli minimálně klidný střed tabulky. 
Přes léto nás čeká velký úkol, jak toho docílit a dají 
se očekávat i nějaké změny ve vedení týmu. 

V 26-ti zápasech „A“ mužstvo uhrálo 8 vítězství, 5 
remíz a 13 proher, což znamenalo zisk 29 bodů při 
skóre 40:51. Ze skóre je patrné, kde nás letos nej-
více tlačila pata – proměňování šancí a také chy-
bějící bojovnost, kdy jsme přenechali body hlavně 
z domácích zápasů soupeřům na zlatém podnose.

„B“ mužstvo se nakonec v tradičně vyrovnané 
skupině umístilo na slušném 6. místě se ziskem 
29 bodů se ztrátou pouhých 5 bodů na třetí mís-
to a s 6ti bodovým odstupem od předposledního 
místa. Béčko devětkrát vyhrálo, dvakrát remizovalo 
a jedenáctkrát prohrálo při celkovém skóre 34:45. 

„C“ mužstvo se umístilo na 3. místě se ziskem 
37 bodů a s aktivní celkovou bilancí – 12 výher, 

1 remízy, 5 proher a celkovým skórem 68:52. 

Mládežnická mužstva měla letos trochu horší se-
zonu. Pravděpodobně to bylo způsobeno i tím, 
že část dětí již přešla do kategorie mladších 
žáků. Mladší žáci se umístili v II. třídě Pražského 
přeboru, skupině B na předposledním 11. místě 
s třemi výhrami a 19ti prohrami při celkovém 
skóre 35:129. Doufáme, že kluky a holky něko-
lik výrazných dvouciferných proher neodradí 
a příští sezónu to již bude lepší. 

Starší přípravka na tom byla lépe a umístila se 
uprostřed tabulky na 8. místě se ziskem 28 bodů 
po 9 výhrách, 1 remíze a 12 prohrách s klad-
ným skórem 124:114. Od září budou probíhat 
opět stejně tréninky – /po,st/ a během nich se 
uskuteční nábor pro nové zájemce do přípravky 
a ostatních věkových kategorií. Pro příští rok 
budeme hrát kategorii-starší přípravku a mladší 
žáky, pro nejmenší přípravku budou pouze tré-
ninky a přátelské zápasy.

Závěrem též děkujeme všem trenérům, funkci-
onářům a doprovázejícím a pomáhajícím rodičům 
za jejich práci a účast. Rozpisy zápasů a aktuality 
z činnosti klubu lze nalézt na našich internetových 
stránkách www.skviktoriasterboholy.cz.

Za výbor SK Viktoria Štěrboholy zpracoval 
tajemník Zdeněk Edlman
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Maminky, 
naučíme Vás podnikat

Rodičům z hl. m. Prahy ZDARMA nabízíme:
  Vzdělávací kurz, praxi a individuální poradenství
  Pomoc při rozjezdu podnikání
  Hlídání dětí při kurzech
  Začátek 26. 3. 2012
  Účast zdarma včetně občerstvení a příspěvku na MHD
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