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sti Štěrbohol
ANKETA pro občany městské čá

Problémy, které vás tíží
v naší městské části

Své podněty zasílejte v elektronické

elektronická adresa:
doručovací adresa:

ÚVODNÍK

M

ilí spoluobčané,
podzim je za
námi a čekají
nás dlouhé zimní měsíce. Připomeňme si, co se
událo a co nás čeká.
V září jsme zahájili
provoz dvou tříd mateřské školy v nových
pavilonech v ulici Pod
Areálem. Kapacitu MŠ
jsme navýšili o 50 dětí
na celkovou kapacitu 100 dětí. V přípravné fázi
rozpočtového řízení pro rok 2014 jsme podali na
Magistrát hl. m. Prahy žádost o poskytnutí dotace
na dostavbu dalších dvou pavilonů MŠ v ulici Pod
Areálem. V případě výstavby by se dvě třídy mateřské školy přestěhovaly z objektu U Školy do objektu
Pod Areálem. Prostory po třídách MŠ by byly využity pro potřeby základní školy, a to pro ev. otevření
dvou prvních tříd ve školním roce 2014/2015. Tím
bychom vyřešili blížící se problém s kapacitou základní školy, neboť dle kvalifikovaných odhadů již
v příštím roce očekáváme nástup 32 dětí do první třídy. Zatím nám zbývá jen čekat na rozhodnutí
zastupitelstva hl. m. Prahy o rozpočtu na příští rok.
Od září 2013 posílila Městská policie místní
strážnici ve Štěrboholech o jednoho muže, což vítáme. V poslední době se především v okolí bytových
domů rozmohly krádeže vybavení automobilů v garážích i krádeže ve společných prostorách domů
zejména sklepích. Městská část se ve spolupráci
s Městskou policií a Policií ČR snaží předcházet

tomuto jevu preventivními opatřeními a zvýšeným
dohledem v nočních hodinách. Pokud se náhodně
stanete svědky těchto událostí nebo zaznamenáte
pohyb podezřelých osob v obci, neváhejte volat Policii ČR nebo Městskou policii na telefonních číslech
156 nebo 158.
Na přiložené fotografii vidíte stav dětského
hřiště u fotbalového hřiště po třech letech provozu. Plot je zničený v délce
70 metrů pravděpodobně
z důvodu lenosti naší mládeže, která není ochotná
udělat pár kroků navíc
a vcházet brankou. Jednodušší je udělat díru do
plotu–ale ne jednu ale
rovnou v každém plotovém poli. Oprava plotu
bude městskou část stát
25 000 Kč.
Na závěr bych rád pozval naše seniory na
Předvánoční setkání seniorů dne 10. 12. 2013
a všechny obyvatele Štěrbohol na Adventní zastavení v ZŠ Štěrboholy dne 3. 12. 2013, společně
pořádané základní školou a MČ Praha Štěrboholy.
Těšit se můžete na vystoupení žáků ZŠ, rozsvícení
vánočního stromu a vánoční trhy. V Novém roce na
nás čekají tradiční Myslivecký ples (leden 2014)
a Maškarní bál (březen 2014).
Těším se na setkání s Vámi.
František Ševít, starosta

podobě či písemné na adresu úřadu

MČ k rukám Zastupitelstva.

sterboholy@zris.mepnet.cz
Štěrboholy
Ústřední 135/15, 102 00 Praha

ZAJÍM Á NÁS CO SI M YSLÍTE
ím období bude cíleně zabý vat.
y problémů, kterými se v následujíc
Zastupitelstvo vybere z námětů okruh
rosta
y, Zastupitelstvo–František Ševít–sta
děkuji za podněty za MČ Štěrbohol
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA
– ŠTĚRBOHOLY

ZPRÁVY ZE

Výběr z usnesení zastupitelstva městské
části za období červenec–září 2013

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

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

SCHVALUJE
 úpravy rozpočtu městské části Praha-Štěrboholy na rok 2013,

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
 PO, ST » 8:00–12:00, 12:30–17:00

 přijetí

PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
 PO–ČT » 8:00–12:00, 12:30–15:00
» 8:00–12:00
 PÁ
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
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
MČ NA SOCIÁLNÍ SÍTI
FACEBOOK
 pod adresou: Štěrboholy–dobrá volba
MÍSTNÍ KNIHOVNA A INTERNET
 Knihovna otevřena každé pondělí
» 16:00–17:30 hod.
 Internet zdarma

MĚSTSKÁ POLICIE
JMÉNO OKRSKÁŘE:
 Morkovca Ján, Spáčil Radek, Richard Málek
OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
 U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
 tel.: 272 700 205
ÚŘEDNÍ HODINY:
 pondělí » 13:00–18:00 hod.

 sestavu k návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok

ZASTUPITELSTVA MČ
vaného Pražskými službami a. s. a sdružením
vlastníků zastoupeným JUDr. Křížem,

a 25 a likvidací náletových křovin na nepronajatých zahrádkách.

 s podklady pro nový Metropolitní plán – návrh

změn funkčního využití území v městské části
Praha-Štěrboholy

BERE NA VĚDOMÍ
 rozbor hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Praha 10-Štěrboholy za I. a II. čtvrtletí 2013,

 s provedením demolice pěti nepronajatých cha-

 zprávu komise městské části o aktuálním sta-

tek, umístěných na zahrádkách č. 8, 13, 21, 23

vu v zahrádkářské osadě č. 1.

2014 a střednědobého rozpočtového výhledu
do roku 2018,

věcných darů Základní škole a Mateřské škole Praha 10-Štěrboholy – vybavení mateřské školy–od firem: TUkas a. s v hodnotě
26 032 Kč, AUTO-STAIGER CZ a. s. v hodnotě
13 290 Kč a Česká spořitelna a. s. v hodnotě
695 Kč,

 uzavření smlouvy o výpůjčce objektu nové
Mateřské školy Štěrboholy číslo popisné
486 v ul. Pod Areálem 51 včetně, pozemku
ohraničeného oplocením Základní škole a Mateřské škole Praha 10-Štěrboholy s účinností
od 1. 9. 2013,
 předání

movitého majetku – vybavení školy a dětského hřiště v celkové hodnotě
635 468,38 Kč (dle přílohy č. 1 usnesení) do
hospodaření se svěřeným majetkem Základní
škole a Mateřské škole Praha 10-Štěrboholy
s účinností od 1. 9. 2013,

 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 163/3

v k. ú. Štěrboholy o výměře 144 m2, sousedící
s pozemkem parc. č. 163/5 paní Evě Henkrichové na dobu neurčitou za cenu 5 Kč/m2/rok,

 informaci starosty o otevírání obálek s nabídkami na dodání zametacího stroje, které se
konalo dne 4. 9. 2013.

ZASEDACÍ MÍSTNOST MČ 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.: 272 500 951.

SOUČASNÉ VYUŽITÍ
PO
ST
ČT

PÁ
NE

19:30–20:30
17:00–18:00
19:30–20:30
15:30–16:30
16:30–17:30
18:00–19:30
19:30–21:15
16:00–17:30
16:00–18:00
19:00–20:00
20:00–21:00

Rehabilitační cvičení
Taneční pro školní děti
Rehabilitační cvičení
Klubiště Zumba
Klubiště Zumba
Apoštolská církev
Flame Dance–taneční kurz
Taneční pro školní děti
Apoštolská církev
Cvičení na balančních pomůckách
Cvičení na balančních pomůckách

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 2013
Štěrboholy

Štěrboholy

2013

2010

rozdíl

Praha

Praha

2013

2010

rozdíl

TOP 09

27,13%

30,48%

-3,35%

23,03%

27,30%

-4,27%

ODS

14,02%

32,90%

-18,88%

11,99%

24,80%

-12,81%

ČSSD

9,57%

10,40%

-0,83%

14,09%

15,17%

-1,08%

VV

0,00%

9,40%

-9,40%

0,00%

10,30%

-10,30%

SOUHLASÍ
 s konceptem řešení prostoru zástavby velkého
územního celku Štěrboholy – Dubeč – Dolní
Měcholupy, zpracovaným firmou AHK architekti – příloha usnesení,

ANO2011

19,27%

0,00%

19,27%

16,46%

0,00%

16,46%

KDU-ČSL

4,90%

1,23%

3,67%

5,46%

2,17%

3,29%

Úsvit

4,33%

0,00%

4,33%

3,19%

0,00%

3,19%

KSČM

6,15%

5,94%

0,21%

8,52%

6,53%

1,99%

 se

Strana zelených

4,56%

2,97%

1,59%

6,45%

4,78%

1,67%

změnou funkčního využití ploch v oblasti
severně od Jižní spojky dle návrhu zpraco-

Podrobnější výsledky najdete na stránkách Českého statistického úřadu – www.czso.cz
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K LU BOV K A
V TAJENCE SE SKRÝVÁ CITÁT

VÁNOCE

JAK TO VIDÍ ŠTĚRBOHOLSKÝ TEENAGER

– svátky nejen klidu
a pohody
Co se Vám vybaví, vyřknu-li slova: klid, rodina, cukroví
a dárky? Takřka většině oblíbené svátky – Vánoce. Ačkoli
dárky zmiňuji především kvůli
mediální materializaci, mají
taktéž svou roli, a tu je třeba
zmínit v jednom podstatném
tématu – předvánoční nákupy.
Vánoce bohužel nejsou jen
svátky klidu a pohody, ale také
stresu a otázek, jestli náhodou
morózní tchýně již nemá sadu
rádoby cibulákových hrnečků,
které minulý týden dávali k nákupu nad 100 Kč zdarma.
Ne nadarmo se Vánocům
přezdívá nejkrásnější svátky v roce, a tak bychom měli
uchovávat jejich tradici i do budoucna. A je jedno, jestli věříte
ve východního kolegu Ježíška
dědu Mráze, nebo západního
konkurenta Santu Clause, pořád jsou to svátky, kdy máte
být se svými blízkými a dát jim
najevo, jak Vám na nich záleží.
Vůbec však nesejde na tom,
jestli jim dáte ručně pletenou
ponožku, nebo věnujete upřímné objetí.
Co na závěr? Snad jen abychom se všichni sešli u štědro
večeních stolů, šťastni a se
svými rodinami, a přestože na
nás vánoční ozdoby blikají již
od října, teprve teď začíná ta
správná atmosféra.
Tereza Mrázková

ŠTĚRBOHOLY
ROK 1940

Vodorovně: A. Psací potřeba; Mužské jméno (26.10.); B. Možná;
Mládě losa; C. Usrknout; Domácky Severin; Domácky Dagmar;
Zvuk při pádu; D. Písmeno řecké abecedy; 1. DÍL TAJENKY; Zn.
Selenia; E. Domácky Alexej; Projev úcty; Soupeř; Tma částečná
(knižně); F. Přespání; Německá země; Fr. atol; G. Lov; 2. DÍL
TAJENKY; Instinkt; H. Hlas hnízdicí slepice; Vidiny ve spánku;
Mlácení; I. Nabroušená; Začátek abecedy; Sloven. národní povstání; J. Slepičí slabika; 3. DÍL TAJENKY; Česká politická strana; K. Vzácné tvrdé dřevo; Dorozumívací prostředek lidí; Vřídek
na sliznici jazyka; Angl. bota; L. Koření; Rychlý míhavý pohyb;
Kainův bratr; Moje; M. Skupenský stav hmoty; 4 DÍL TAJENKY;
Vlastní; N. Z jakého důvodu; Úzká chodba kolem nádvoří; O. Dechový žesťový nástroj; Drobný hlíst cizopasící ve střevech;
Svisle: 1. Planeta; Tábořiště; 2. Vodní sport; Balení; 3. Týkající
se psa; Praotec; Úder nohou; Africký stát; 4. Steh; Citosl. ťuknutí zobákem; Angl.píseň; Mezinárodní kód Nauru; 5. Pohodný;
Angl. otevřít; Oddělení technické kontroly; Citoslovce hihňání;
Severské zvíře; 6. Šaty (slovensky); Jednotka el. odporu; Vlněná
látka; Dětská hračka; 7. Předmět; Nástupce SSSR ; Domácky
Adolf; Římsky 2000; 8. Úřední spisy; Osobní zájmeno; Americké
kulturní a informační středisko; 9. Dvojzpěvy; Tělocvičný prvek;
Tu máte; 10. Nadšení; MPZ Slovenska; Dědiny; Stuha; 11. Amer.
kovbojská podívaná; Kopie; Bývalá policejní zkratka; Ozvěna;
12. Domácky Isabela; Kováním spojit; Obloha; Stará fr. mince;
13. Dřeviny bez kmenů; Nevýrazní; Angl. bazén; Zkratka pojišťovny; 14. Zakladatel bulharské dynastie; Do svého bytu; 15. Ital.
řeka; Místnost pro koně
POMŮCKY: OENO; BOOT; NRU; KRUL; USIS; ASEN; CHERO

ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY Z Č. 2/2013: DŮVODEM K PESIMISMU
JE ČASTO OPTIMISUMS DRUHÝCH

Potravní daň
 Obecní zastupitelstvo se na své schůzi dne
6. 9. 1940 usneslo aby od 1. ledna 1941 do
31. 12. 1946 byly v týchž sazbách a podle
týchž pravidel jako v hl. m. Praze vybírány
v obci na území pojatém do čáry potravní
daně tyto obecní dávky:
» dávka z cukru, z piva, vína, pálených tekutin lihových, limonád a minerálek a sodových vod.
Hokejový klub Štěrboholy
 Obecním zastupitelstvem bylo na schůzi dne
7. 11. 1940 rozhodnuto a dáno ve známost, že
pronajímá H.C. Štěrboholy (pozn. Hokejovému
klubu) ledovou plochu na obecním rybníce ve
Štěrboholech na sezónu r. 1940–1941 pod podmínkou, že nechá tuto plochu k používání bruslícím, mimo zápasů a času potřebného k úpravě
pro tyto. H.C. Štěrboholy má v této době právo
k pořádání hokejových zápasů a přednostní právo pro příští léta.
SK VIKTORIA Štěrboholy
 V r. 1940 SK Viktoria znovu zahájil svoji činnost. Předsedou klubu byl zvolen pan Otakar
Voříšek (holič z čp. 16). Pod jeho vedením
a jeho bezpříkladnou starostí o dobrý chod
a sportovní činnost klubu jest vybudováno
v r. 1942 sportovní hřiště.

V DATECH HISTORIE
 Téhož roku jest započato s pracemi na vybudování vodní nádrže nalézající se v sousedství
sportovního hřiště.

ROK 1941
Zatýkání gestapem
 Dne 26. 9. 1941 byl německou policií „gestapem“ zatčen pan Josef Vostrý z čp. 115, respicient finanční stráže, člen rady obecního zastupitelstva, sociální demokrat, člověk přímé
povahy, vždy a všude na svém místě. Z vyšetřovací vazby a dne 4. 11. 1941 převezen do
koncentračního tábora v Mauthausenu, kde
byl dne 28. 2. 1942 zastřelen.
Zastavení činnosti TJ SOKOL
 V roce 1941 byla celkově zastavena činnost
SOKOLA. TJ SOKOL ve Štěrboholech musela odevzdat 3 prapory a jednu dorosteneckou
vlajku.
Volba starosty
 V roce 1941 byl zvolen a rovněž nastoupil do
úřadu starosty pan Jaroslav Sluníčko, rolník
z čp. 13, který tuto funkci zastával až do r. 1945.

ROK 1942
Protiletadlové hlídky
 Obecním zastupitelstvem ze dne 1. 8. 1942
bylo usneseno přijmouti dva muže, kteří bu-
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Rodina Klingerova ze Štěrbohol

Správa obce v době okupace:
 Starosta – Josef Počta, rolník – do r. 1940, kdy
se úřadu vzdal. Po něm do zvolení nového
starosty úřadoval náměstek p. František Werner, továrník z čp. 5.

 V r. 1941 byl zvolen a nastoupil na úřad starosty p. Jaroslav Sluníčko, rolník z čp. 13 který
vykonával tuto funkci až do r. 1945.

 Členy obecního zastupitelstva byli občané:

dou konati protileteckou a protisabotážní hlídku. Odměny pro tuto hlídku budou hrazeny
vybíráním obnosu 5 Kč z každého kmenového
listu mimo členů hasičského sboru, kteří hlídky
konati musí.
Vodní nádrž
 V roce 1942 jest započato s pracemi na vybudování vodní nádrže, nalézající se v sousedství sportovního hřiště. Výstavba nádrže jest
zhruba během jednoho roku hotova.
Úmrtí kronikáře
 Řídící učitel a kronikář Štěrbohol pan Josef
Buňata, zemřel dne 15. 1. 1942) Kronika Štěrbohol byla od roku 1939 ukryta a zapřena
před němci. Kronika byla uschována v Dolních Měcholupech u pana Františka Vernera,
zámečníka po dohodě se starostou Štěrbohol panem Počtou. Po smrti kronikáře Josefa
Buňaty, stal se kronikářem pan Josef Šturc
(7. 7. 1901), zámečník.
Deportace štěrboholských občanů
 Dle dokumentace federace židovských obcí
v České republice bylo zjištěno, že do koncentračních táborů byly deportovány tyto osoby
ze Štěrbohol:
» Veselá Růžena (11. 11. 1914) Terezín–Osvětim
» Veselý Hanuš (9. 8. 1919) Terezín–Osvětim

činnost. V jeho členstvu bylo skryto jádro dobrých lidí – Čechů. Veškeré podniky, které tento klub pořádal, byly střediskem, kde všichni
občané bez rozdílu se scházeli a zcela sobě
důvěřovali. Klub vedl jeho předseda pan František Strnad, autodopravce.

» Veselý Josef (31. 1. 1884) Terezín
» Veselá Emma (29. 9. 1890) Terezín
» Klingerová Marie (12. 9. 1920) Terezín–Osvětim
» Klingerová Zdenka (23. 9. 1922) Terezín–Osvětim
» Klingerová Elsa (13. 9. 1898) Terezín–Osvětim
» Klinger Leopold (15. 9. 1890) Terezín–Osvětim

» Počta Josef, rolník z čp. 15
» Werner František, továrník z čp. 5
» Šimon Karel, rolník
» Benda Václav, zedník
» Vostrý Josef, finanční respicient až do svého
zatčení v r. 1941
» Mašek František, dělník z čp. 38
» Hrubý Otakar, dělník

Výlovy rybníků

ROK 1945

rok 1942

» Straka Karel, hostinský, týž byl náměstkem
starosty
» Horčík Bedřich, zedník
» Růžička Bohumil, obuvník
» Pěkný Jaroslav, zámečník
» Křen Josef, řezník
» Kraffer Emanuel, zahradník
» Zima Ferdinand, zámečník
Hokejový klub Štěrboholy
 Po celou dobu okupace vyvíjel hokejový klub

v našem okolí

Zatčení gestapem
 Začátkem roku 1945 byl gestapem zatčen pan
Otakar Krňanský, vojenský gážista ve výslužbě, který byl správcem Schwerinova pomníku, zde ve Štěrboholech. Přesto, že byl pan
Krňanský převezen do koncentračního tábora
v Terezíně, dočkal se zde osvobození a vrátil
se zpět do Štěrbohol s podlomeným zdravím.

 Roky

1943 až 1944 nebyly v kronice téměř
zaznamenány. Další zápisy pokračují po
osvobození, kdy byla uschovaná kronika opět
předložena k zápisům.

V

příštím čísle „Štěrboholských listů“ budou
naši čtenáři seznámeni s průběhem osvobození v květenu 1945 jak je popsáno v kronice.
Jan Pláteník, kronikář

Začal nám podzim a s ním i výlovy rybníků v našem okolí. Foto z výlovu rybníka v Podlesku–Dubeč-Uhříněves z 31. 10. 2013. (Foto J. Novák)
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Okres
1. prosince spojeny okresní správní komise
a okresní správy politické, samospráva a politický úřad v jeden okresní úřad.
Volby do okresu země
2. prosince vykonány byly volby do okresních
a zemských zastupitelstev a sice u nás takto:
okres
země

P
P

HISTORIE

NA POKRAČOVÁNÍ

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

1928

Rok jubilejní 10 let trvání samostatnosti.
Volby do obcí
4. března konány třetí volby do obecního zastupitelstva. Bylo podáno 5 kandidátek a volilo se takto:
1. Komunisté

74 hlasů

4 mandáty

2. Republikáni

56 hlasů

3 mandáty

3. Čsl. socialisté

48 hlasů

2 mandáty

4. Nepolitická

49 hlasů

3 mandáty

5. Soc. demokraté 12 hlasů

0 mandátů

Platných

12 mandátů

239 hlasů

Starosta
3.dubna byla provedena volba starosty. Josef
Počta zvolen 8 hlasy Josef Křen, řezník zvolen
7 hlasy jako náměstek. Do obecní rady Josef Petera, dělník čp. 11 hlasy a Ladislav Kučera, řídící
učitel 9 hlasy. Kandidátky jsou v příloze připojeny. Zajímavé je sledovati přibývaní politických
stran a zájmových skupin, právě tak jako politické rozvrstvení občanstva i občanů jednotlivců.
Dávky
Teprve 2. července byl předán obecní úřad. Starosta přivezl si v přikrývce ve voze hromadu „pa-

pírů“, které podepsaný pomohl srovnati. Za léta
minulá nebyla zachována ani jedna kniha Sbírka
zákonů a nařízení 21. července usnesla se obecní rada, aby do rozpočtu pro r. 1929 byla vložena
dávka z piva, lih. Nápojů a ze psů, protože příjmy
obecní „rostou“ neúměrně s vydáním. Novostavebníci jsou osvobozeni od daní. Poplatnost leží
jen na čp. 1–50.
Zvonička
21. července usneseno zvonek ze školní budovy odstraniti a postaviti zvoničku na místě staré
zvoničky před čp. 10 patřící Antonínu Petráčkovi.
Novostavby
18. srpna dokončeny domy čp. 65 patřící Františku Kalašovi, čp. 66 Josefu Vobornému a čp.
67 Richardu Hladkému. Posledně dva jmenovaní
se do obce přistěhovali. Prvně jmenovaný je syn
Josefa Kalaše čp. 49. 18. 8. žádáno, aby byla
uválcována silnice od státní silnice k Dolním Počernicům.
Parcelace
Bedřich Horčík a František Kalaš získali z pozemkové reformy v r. 1919 pozemek č. kat. a žádali
o povolení parcelace téhož. Obec povolila a vymínila, že stavebník zaplatí do obecní pokladny za
každý sáh 1 Kč, aby pomohlo se obecnímu hospodářství.
Strážník
Strážníku zredukováno služné na 250 Kč měsíčních.

Komunisté

65 hlasů

Čsl.národní soc.

63 hlasy

66 hlasů

62 hlasy

Republikáni (rolníci) 37 hlasů

36 hlasů

Lidovci

5 hlasů

11 hlasů

Živnostníci

14 hlasů

15 hlasů

Soc. demokraté

10 hlasů

7 hlasů

9 hlasů

10 hlasů

Národní demokraté
Bylo platných

206 hlasů 204 hlasy

Jména politických stran uvádím tak, jak v lidové řeči
byla vyslovována.

1929
Dávky
Nápojová dávka byla vybírána:
z 1 hl piva
10 Kč
z 1 hl vína
30 Kč
z 1 hl lihovin 30 Kč
Kruté mrazy
Od 1. února do 2. března přivalila se mrazivá
vlna. Mrazy -34°C zničily stromoví

Podpory
29. června doporučila obecní rada, aby následující občané dostali starobní podporu.
Anna Štěpařová
bydlící v čp. 36 300 Kč
Františka Klinerová bydlící v čp.
500 Kč
Marie Nováková
bydlící v čp. 9
500 Kč
Marie Růžičková
bydlící v čp.
500 Kč
Anna Vováková
bydlící v čp.
500 Kč
Josef Růžička
bydlící v čp.
500 Kč
Josefa Černá
bydlící v čp.38
500 Kč
Antonie Skálová
bydlící v čp.
500 Kč
Marie Šimková
bydlící v čp. 56 500 Kč
Josefa Převrátilová bydlící v čp.
500 Kč
20. července povoleno hl. m. Praze, aby v regulačním plánu č. kat. 61/2, 65–70 jež patří hl. m.
Praze zakresleny byly hřbitovy.
Počet domů
13. října bylo v obci 77 popisných čísel.
Pokračování příště...

Žádáme pamětníky a rodilé Štěrboholáky pokud mají nějaké foto či dokumenty vztahující
se ke Štěrboholům z doby 1850–1950 budeme rádi za poskytnutí k možnému zkopírování
a přiložení do kroniky.

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

úterý 10. 12. 2013 od 15:00 v restauraci na Hřišti
Srdečně Vás zveme na každoroční setkání u dobrého jídla
a pití, kde načerpáte předvánoční pohodu při poslechu
kapely SPEKTRUM.
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 že zpěvák Harry Styles ze skupiny One
Direction pracoval původně v pekárně,

 že olihně žijí jen jeden rok a po kopulaci
umírají,

 že Europa-park není to, co Europark,
 že Michael Jackson pocházel z devíti
sourozenců

 že křečkovi džungarskému se mění srst
podle ročního období,

 že Tutanchamon usedl na trůn již jako

ŠKOLA

osmiletý

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
V rámci tohoto projektu si všichni žáci vždy nejprve
vyberou téma, které je jim blízké, a o kterém by chtěli vyprávět. Toto téma pak zpracují do takové formy,
že jsou schopni ho v den D (ten je pro jednotlivé
ročníky různý) prezentovat před všemi žáky, učiteli,
rodiči a prarodiči.

PROJEKT UKAŽ A VYPRÁVĚJ
V letošním roce zahájili naši páťáci již devátý ročník
celoškolního projektu „ Ukaž a vyprávěj“.

A i když by se mohlo zdát, že témata už se po těch
letech budou opakovat a diváci se časem začnou
nudit, není tomu tak. Naopak si myslím, že nejen
celý projekt, ale zvláště pak jeho prezentace, má
stále vzrůstající úroveň.
Letos jsme se dne 9. 10. mimo jiné dozvěděli:

 že fotbal vznikl v roce 1848,
 že není jenom husky, ale i mini husky,

 a že Kája se jako malá bála tiskárny, že ji
vcucne.

Pomyslnou třešničkou na dortu tohoto Ukaž a vyprávěj byl závěrečný tanec všech páťáků, na píseň
skupiny One Direction, o které vyprávěl Míša Höfner.
Jsem přesvědčená, že díky těmto „malým“ projektům jsou žáci naší školy schopni i takových akcí,
jako byly např. České hlavy.
Mgr. Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA A JEJÍ
ZÁŘIJOVÁ RODINNÁ
SOUTĚŽ ,,HOĎ SI SVŮJ KOŠ“
Již po mnoho let se v průběhu druhého zářijového týdne naši žáci, společně se svými rodiči,
sourozenci, dědečky a babičkami aktivně účastní
rodinné soutěže Hoď si svůj koš.
Soutěž spočívá v tom, že žáci a jejich rodinní příslušníci každý den v daném týdnu a čase na školním hřišti hází na koš. Každý ze soutěžících má
v jednom dni tři pokusy. Záleží pak už jen na šikovnosti, sportovní formě, ale i tak trochu na štěstí,
zdali své pokusy promění v platné hody. Čím vice
rodinných příslušníků žáka se soutěže účastní,
tím více rostou šance na jeho vítězství. Tato přímá úměrnost však nemusí být vždy korunována
úspěchem, protože rozhodující jsou platné koše.
Platné hody jsou celý týden zapisovány a na konci
týdne je znám vítěz soutěže. Stane se, že rodič
musí přijmout porážku od svého potomka v počtu
úspěšně naházených košů, naopak výkony babiček a dědečků, kteří k soutěži nejprve přistupují s ostychem a nedůvěrou v sebe sama, bývají
překvapivé!
Cílem této tradiční hry je nejen zasoutěžit si a pobavit se, ale také a vtáhnout rodiče a prarodiče do
dění naší školní družiny.
Radost a spokojenost dětí je naším cílem.
Lenka Kuchinková,
vedoucí vychovatelka školní družiny
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TÝDEN SPORTU
V EUROPARKU A VÝLET
DO IQ PARKU V LIBERCI
V květnu letošního roku nám byla nabídnuta možnost zapojit se do sportovní soutěže „Týden sportu
v Europarku.“ Jelikož taková nabídka se neodmítá
a naše děti rády sportují, zapojily se do soutěže
všechny ročníky. Děti se těšily a vypravily se do
soutěže s bojovnou náladou. Všem se dařilo, naší
třídě však o malinko více. V prvním kole jsme vyhráli a bylo potřeba se zúčastnit i kola finálového,
které se konalo v sobotu 1. června. Tuto finálovou
soutěž si děti užily pod vedením paní ředitelky a za
účasti svých rodičů, i tentokrát vybojovaly první

místo a odnesly si skvělou cenu–Výlet do IQ parku
v Liberci. Pak už stačilo jen vybrat vhodný termín.
Výlet jsme naplánovali na 24. 9. 2013. Počasí nebylo „výletové“, ale vzhledem k tomu, že jsme byli
odvezeni autobusem až k místu činu, vůbec nás to
neznepokojovalo.
V IQ parku si děti mohly vyzkoušet velkou spoustu
atrakcí: např. nakloněnou kajutu potápějícího se
Titaniku, zrcadlový labyrint, zabalit se do mýdlových bublin, sjet požární tyč nebo si užít vodní
hrátky s vodními kaskádami a pumpami.
IQ park nás okouzlil a už nyní se děti ptají, zda se
příští rok podobné akce opět zúčastníme.

ZAHÁJENÍ
PROVOZU
ROZŠÍŘENÉ
MATEŘSKÉ
ŠKOLY

Mgr. Lucie Ficová, třídní učitelka 4. ročníku

V pondělí 2. září 2013 se poprvé otevřely dveře pro 100 dětí štěrboholské mateřské školy. Na
padesát nejmenších dětí čekaly třídy Berušek
a Myšek ve stávající budově, pro dalších padesát

dětí třídy Žabiček a Veverek v nově otevřené mateřské škole v parku Hrušov. Nová budova stála
sice od jara v celé své kráse, ale osamělá, až
začátkem září ožila dětskými hlásky. Nedočkavé děti a jejich rodiče přicházely s očekáváním,
jestli je školka uvnitř stejně krásná jako zvenčí.
Naše úplně první okamžiky v nové školce zaznamenaly i kamery a kdo nebyl zrovna přítomný,
může se na naše první chvilky ve školce podívat
na videu vloženém na stránkách MČ Štěrboholy
v sekci Videa.

NA VYBAVENÍ NOVÝCH PROSTOR MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠTĚRBOHOLY PŘISPĚLI:
 TUkas a.s.
 AUTO-STAIGER CZ a.s.
 OBCHODNÍ CENTRUM
EUROPARK

 Lanos spol. s r. o.
 Lapka podlahy
 paní Erika Apltauerová
 MUDr. Zdeněk Šebesta
 pan Michal Moštěk
 paní Kristýna Brázdová
 paní Hana Petraturová
 paní Věra Landová
 paní RNDr. Hana
Tarábková, PhD.

 paní Lenka Veinlichová

 paní Jana Kuptíková
 paní Denisa Vodičková
 pan Guang Feng Xu
 pan Marek Bartoš
 pan Jindřich Oplíštil
 pan Tomáš Hejsler
 paní Andrea Munandar
 manželé Jana a Lukáš

 paní Jaroslava Zlínská
 pan Jiří Břichňáč
 pan Long Pham Thanh
VŠEM DĚKUJEME!

Höfnerovi

 pan Jan Pecak
 pan Li Zhang
 paní Jana Janatková
 manželé Zdeněk

a Magda Špringarovi

 MUDr. Radka Černá

Děkujeme firmě Autocentrum ESA a.s.
za bezplatné poskytnutí motorového vozidla Škoda Roomster Praktik pro potřeby
převozu obědů a svačin do mateřské
školy Pod Areálem.
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Kulíškov

pro nejmenší

PRVNÍ VELKOU SPOLEČNOU
AKCÍ PRO DĚTI Z CELÉ
ŠKOLKY BYLA PODZIMNÍ

BRAMBORIÁDA

Jak již název napovídá, celý den se nesl v duchu brambor. Dopoledne jsme si s dětmi ve
školce upekli bramborové preclíky, připravili
bramborové medaile a poslepu jsme zkoušeli
najít bramboru mezi malými míčky. Nebylo to
vůbec jednoduché. Vstupenkou pro Bramboriádu bylo bramborové strašidýlko či skřítek,
které si vytvořily děti s rodiči doma. Nikdo na
vstupenku nezapomněl. Fantazie dětí i rodičů
předčila naše očekávání. Z brambor se vyklubala krásná Indiánka, Maková panenka, africká domorodkyně, dvouhlavý drak, kašpárek,
vodník, želva a spousta dalších krásných bezejmenných strašidýlek. Odpoledne jsme si i s rodiči zasoutěžili v bramborových disciplínách–
koulení bramborou na cíl, s bramborou na pálce
nebo lžící slalomem, skákání s bramborou mezi
koleny, prolézání s bramborou strachovým pytlem apod. Pobavili jsme se při záludných bramborových otázkách, při škrábání brambory na
čas a kvízu, při kterém měla každá dvojice vypsat co nejvíce jídel připravovaných z brambor.
Na závěr celého setkání čekala všechny ochutnávka bramborových
preclíků. Náramně všem chutnalo, všude kolem zbyl jen kmín a mák.
Rozhodnout se, který ze skřítků a strašidýlek je nejhezčí, nebylo vůbec
lehké, proto si diplom „Miss brambora“ odnesl každý. Tuto akci jsme
letos uspořádali poprvé. Podle úsměvu ve tvářích při loučení a podle ohlasů se naše Bramboriáda
snad líbila, takže někdy příště na shledanou při dalších bramborových hrátkách.
Bc. Yvona Grunclová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

Jsme předškolka, miniškolička, přípravka dětí na
mateřskou školku s rozšířenou sportovní výukou
a výtvarným zaměřením je určena pro děti od
22 měsíců (i s plínkama) až do 4 let. Miniškolička funguje již sedmým rokem pod vedením a dohledem kvalifikovaných učitelek s odpovídajícím
vzděláním pro práci s nejmenšími dětmi. Otevřeno je od pondělí do pátku 8:30 až 13:00. Náplní
dopoledního bloku je tělesná, výtvarná, hudební
činnost, zároveň denně děti shlédnou maňáskové
představení v našem divadélku. Při příznivém počasí využíváme i venkovní dětská hřiště, která se
nacházejí v areálu sportovní haly Štěrboholy, kde
sídlíme. Činnosti jsou přizpůsobeny věku, potřebám dětí a obměňovány tak, aby je děti zvládaly
a byly pro ně zajímavé.

Není nutné, aby vaše dítě navštěvovalo naši školku každodenně. Můžete si u nás domluvit termín
pro vaše dítě tak, jak vám bude vyhovovat, např.
i jedenkrát v týdnu. Nevybíráme dopředu žádné
zálohy. Zápis dětí do Kulíškova probíhá během
celého roku. V areálu školičky je i bezproblémové zaparkování vozidel.
Více informací se o nás můžete dozvědět na našich webových stránkách http://www.predskolka-kuliskov.cz a na telefonních číslech 602 281 186,
602 688 426. Nově i na Facebooku: facebook.
com/kuliskov2013
Přijďte se k nám podívat, možno i jen na nezávaznou návštěvu. Těšíme se na Vás i Vaše dětičky.
Za Kulíškov Hana Škodová a Olga Kozačová

MC Klubiště je opět otevřeno
A to v nových barvách. Herna je, pokud není
uvedeno jinak, otevřena v pondělí, úterý a středu
od 9 do 11:30.
ANGLIČTINA
Právě probíhá zápis do kurzů ANGLIČTINY, které se konají ve STŘEDU od 15:10 do 18:40 od
18.9.2013 dle pokročilosti. Lekce vede naše oblíbená lektorka Daniela, letos podle nové učebnice s opičkou Cheeky. Více informací naleznete v sekci PROGRAM. Zatím jsou otevřeny
pouze 3 kurzy od 16:00 do 18:30.
YAMAHA
Ukázková hodina YAMAHY proběhla 3. 10. 2013
v 10 hod. Plánujeme otevření tří kurzů: První
krůčky začátečníci a pokročilí pro děti od 18 mě
síců do 3 let ve čtvrtek dopoledne a jeden kurz

v pondělí odpoledne od 16:30 pro školkové děti.
Začátky hodin a počet kurzů dle zájmu rodičů.
Hodiny vede lektorka, která učí Yamahu mimo
jiné i v MC Veselý čertík. Zatím je otevřen jen jeden kurz První krůčky ve čtvrtek od 9:30. Přijďte
se podívat.

NÁBOR NOVÝCH ČLENEK

Maminky s malými dětmi, přidejte se k nám
a pomozte nám s chodem Klubiště a s ním
spojenými akcemi pro děti. Naše základna
se pomalu rozpadá, maminkám končí rodičovská dovolená a byla by škoda, kdybychom museli hernu zavřít. Veškeré informace získáte na tel. 724 855 124 či e-mailu
klubiste@gmail.com.
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158. základní skupina ČSBS
PRAHA 15-DOLNÍ MĚCHOLUPY–ŠTĚRBOHOLY

Český svaz bojovníků za svobodu je dobrovolné, nestranické a nezávislé občanské sdružení, které sdružuje účastníky národního boje za
osvobození z druhé světové války, také i jejich
rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje
15. rokem jejich věku.
Členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané,
bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15 až 18 lety, mají na
jednání orgánů ČSBS hlas poradní.
Členy ČSBS se také mohou stát, jako jejich kolektivní členové, demokratické organizace (občanská sdružení, spolky atp.), působící v České
republice nebo v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu Svazu. Naše ustavující schůze 158.
základní skupiny se konala dne 16. 1. 2013.
Zaměřujeme se na:
 na péči o pomníky, památníky a pamětní
desky postaveny obětem I. i II. světové války.
Péče je uskutečňována ve spolupráci s Úřady
městských částí správního obvodu Praha 15,

 na organizování pietních aktů u příležitosti
výročí vzniku Československa 28. října 1918,
a u příležitosti výročí ukončení II. světové
války, ve spolupráci s Úřady městských částí
a základními školami,
 spolupráci se základními školami–zde zajiš-

ťováním besed přímých účastníků II. světové
války se žáky, a také spolupráci s dalšími
občanskými sdruženími, které se snažíme
oslovit v rámci působnosti OÚ,

 organizování zájezdů na památná pietní místa
vztahující se k bojům o vznik a k bojům za
osvobození Československé republiky.

Obvodní organizace ČSBS Praha 15 rovněž zřídila své webové stránky, kde se zájemci mohou
dovědět více o činnosti základní organizace
a základních skupin ČSBS působících ve správním obvodu MČ Praha 15. Najdete je na:

- OV ČSBS Praha 15, www.ovcsbsp15.estranky.cz
- www.csbs158.estranky.cz. Společnou ZO
můžeme být od prosince 2013, do té doby
158. ZS ČSBS Praha 15, Dolní Měcholupy.
Pan starosta ÚMČ Štěrboholy nám poskytl
zázemí pro jednání výroční členské schůze
naší ZS dne 4. 12. 2013 od 17:00 hod. Pokud
budeme mít do 5. 11. 2013 členskou základu s 15
členy a více. Pak můžeme usilovat být základní
organizací se svým vedení (nejméně 3členný výbor). V současné době tj. k 30. 9. 2013 máme 13
členů základní skupiny.
Věříme, že získáme další nové členy ze Štěrbohol, a tak štěrboholští rozšíří naše řady
ČSBS.

 Úřední místnost Obvodního výboru ČSBS
Praha 15, je na ÚMČ Praha 15, Boloňská
478/1, 109 00 Praha 15, 7. p. č. dv. 708.

 Úřední hodiny jsou každou středu v době od
14:00 hodin do 15:00 hodin.

 Kontakt na základní skupinu obvodní organizace: 158. ZS ČSBS, Bohuslav Kožíšek –
774 240 343

Za 158. ZS ČSBS Bohuslav Kožíšek

Kontejnery na
Zima už nám pomalu dýchá na záda a přišel čas
na kontrolu šatníků. Možná nějaký hezký nový
kousek pro radost a oživení? Děti zase ze všeho
vyrostly a my řešíme, co s nepotřebnými oděvy.
Obyvatelé MČ Štěrboholy si již zvykli na
službu POTEX – do kontejnerů odnášejí nepotřebný textil, který může dále posloužit. V lokalitě naleznete kontejnery u prodejny Europark v ulici Nákupní, jsou přístupné 24 hodin
denně po celý rok.

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU

v období 24. 12. 2013–5. 1. 2014
24. 12. 2013
zajištěn standardní svoz odpadu
dle schváleného programu,
pouze na území MČ Praha 1 se
standardní noční svoz odpadu
přesouvá na odpolední, tj. od
13.00 do 19.00 hodin
25. 12. 2013
zajištěn plný svoz dle
středečních programů
26. 12. 2013
zajištěn plný svoz dle čtvrtečních
programů
27.–30. 12. 2013
zajištěny standardní pracovní
směny, svoz dle příslušných
svozových programů
31. 12. 2013
zajištěn standardní svoz odpadu
dle středečních programů, pouze
na Praze 1 se standardní noční
svoz přesouvá na odpolední, tj.
od 13.00 do 19.00 hodin
1. 1. 2014
standartní svoz odpadu
neprobíhá
2. 1. 2014
dokončení středečních
svozových programů + část
čtvrtečních svozových programů

3. 1. 2014
zajištění čtvrtečních svozových
programů + část pátečních
svozových programů
4. 1. 2014
kompletní dorovnání všech
svozových programů

SVOZ TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
22.–31. 12. 2013
standardní svoz zajištěn
v plném rozsahu dle příslušných
programů
17.–31. 12. 2013
bude zajištěn 1 mimořádný
svoz skla (1 odvoz navíc oproti
standardnímu svozu), jinak
bude zajištěn svoz komodit dle
příslušných svozových programů
na všech MČ hl. m. Prahy.
1. 1. 2014
standartní svoz tříděného
odpadu neprobíhá, náhradní
svoz proběhne v následujících
dnech
2. 1.–5. 1. 2014
zajištěn standardní svoz
s možným časovým posunem
(max. 1 den)

textil v naší MČ
Z výtěžku jsou pak podporovány neziskové
organizace – Nadace Naše dítě, Klokánek, Kapka naděje, Pomocné tlapky.
Nyní přišla společnost POTEX s novou službou pro veřejnost – a tou je lokátor kontejnerů
v Praze a blízkém okolí. Stačí zadat lokalitu a ulici, kde bydlíte či pracujete a lokátor vám nabídne
nejbližší a nejvhodnější kontejnery.
Najdete ho na webu POTEX www.potex.cz
spolu s dalšími informacemi.

SVOZ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Volně odložené vánoční
stromky u nádob se směsným
komunálním odpadem budou
odváženy při pravidelném
svozu od 25. 12. 2013 do 28.
2. 2014. Prosíme občany, aby
vánoční stromky odkládali
pouze vedle venkovních nádob
na směsný komunální odpad,
aby nedocházelo ke snižování
kapacity objemu nádob pro
ostatní odpad.
Vánoční stromky neodkládejte
ke stanovištím tříděného
odpadu!
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SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY

NOVÁ MLÁDEŽNICKÁ FOTBALOVÁ AKADEMIE

SPORT TJ SOKOL

Štěrboholy

TĚLOCVIČNA ROZPIS

Ženy – Aerobic
Ženy – Bosu
Rodiče a děti
Zdravotní cvičení-senioři
Všestrannost žákyně
Všestrannost žáci
Nohejbal – Lapka
Volejbal smíšený – Nožičková
Všestrannost žactvo 3–6let
Muži – futsal
Volejbal – Svobodová
JU-JITSU

pondělí

19:00–20:10
20:10–21:10
17:00–18:00

úterý












pátek

sobota neděle

18:00–19:00
17:00–18:00
16:00–17:00

18:00–19:30
18:00–20:00

17:00–19:00
17:00–18:00
19:00–20:15
20:30–21:30
18:00–19:00

18:00–19:00

Členské příspěvky:

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

Oddílové příspěvky:

čtvrtek

10:00–11:00

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ
PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2013



středa

19:00–20:15

Všestrannost žactvo 3–6 let
Všestrannost žákyně
Všestrannost žáci
Ženy
Zdravotní cvičení
Oddíl badmintonu
Oddíl nohejbalu
Oddíl volejbalu
Oddíl kopané
Oddíl juda

17:00–18:00

Oddíl kopané obsadil 3. místo
na turnaji trampských osad
v kopané „Brdský pohár 2013“

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

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

Gratulujeme!

Od srpna tohoto roku se vedení
SK Viktoria Štěrboholy rozhodlo
nastartovat nový projekt mládežnické akademie a tím pádem rozšířit počet mladých členů tohoto
klubu. Do realizačního týmu mládeže přišli kvalitní trenéři, kteří se
dětem maximálně věnují. Všechny
mládežnické týmy mají možnost
trénovat na přírodní trávě. V současné době má Viktoria přihlášené tři soutěže juniorů. Mladší
dorostence (ročníky 1998 a 1997),
mladší žáky (ročníky 2001 a 2002)
a starší přípravku (2003 až 2006).
Nově také přibyl ročník předpřípravky (ročníky 2008 a 2007),
který zatím pouze trénuje a učí

se první fotbalové krůčky. Všichni
chlapci (i děvčata) ze Štěrbohol
a okolí jsou v našem klubu vítáni
a mohou přijít na svůj první fotbalový trénink. Obzvláště ty nejmenší
děti u nás rádi přivítáme!

ROZPIS TRÉNINKŮ:
Mladší žáci
• Pondělí 17:00–18:30
• Středa 17:00–18:30
• Pátek

17:00–18:30

Jelikož je zima za dveřmi, naše mládež se chystá do tělocvičny, kterou
bude mít k dispozici až 3× týdně.

Starší přípravka
• Pondělí 17:00–18:30

Pozor v zimním období se trénuje v tělocvičně a níže uvedené časy tréninků neplatí.
Zimní tréninkové časy jednotlivých kategorií budou vždy
aktuálně pro každý následující měsíc zveřejněny na:
www.skviktoriasterboholy.cz

• Pátek

• Středa 17:00–18:30
17:00–18:30

Předpřípravka
• Úterý 16:00–17:00
• Čtvrtek 16:00–17:00
Kontaktní osoba:
Jiří Studík, tel: 774  030 399

PRAŽSKÝ FOTBAL ZA ASISTENCE
TRENÉRA BÍLKA ODSTARTOVAL
SEZONU 2013/2014 VE ŠTĚRBOHOLECH
Pražský fotbalový svaz v pátek
18. srpna 2013 vítal příchod nové
sezony. A nechyběl u toho ani trenér české fotbalové reprezentace
Michal Bílek. Dva dny po remízovém přátelském utkání v Maďarsku
přišel popřát pražskému fotbalu co
nejlepší fotbalový ročník.
„Užil jsem si to. Takové zahájení sezony se mi moc líbí, je to velmi
příjemná akce. Přeju pražskému
fotbalu úspěšnou sezonu,“ řekl reprezentační kouč Michal Bílek.
Slavnostní otevření sezony
Pražského fotbalového svazu proběhlo už potřetí. Tentokráte na hřišti SK Viktoria Štěrboholy. Kromě
Michala Bílka se na akci objevili takové fotbalové osobnosti jako Martin Frýdek, Ivo Knoflíček či Daniel
Zítka. Jednou z hlavních „atrakcí“
bylo vyhlášení nejlepších pražských střelců přeborových soutěží.

„Slavnostní otevření sezony
je akcí, jejímž hlavním cílem je setkání. Fotbal v Praze se rozebíhá.
Mužstva se spolu budou setkávat
při mistrovských utkání. Zápas je
ale vždycky poznamenán emocemi, často není nálada vyměnit si
názory a zkušenosti. Což je škoda, jelikož v pražských klubech
najdeme v drtivé většině lidi, kteří
fotbalem žijí. Proto jim chceme
zprostředkovat odlehčené a milé
shledání. A to napříč kategoriemi, od profesionálního fotbalu, až
po ten výkonnostní“, řekl Dušan
Svoboda nedávno znovu zvolený
předseda Pražského fotbalového
svazu, který zároveň prozradil své
budoucí plány.
„Moje vize je jednoduchá a zůstává stále stejná. Snažím se popřít
rozdíly ve fotbalovém prostředí,
které bylo v poslední době, nejen

v Praze, nejednotné. Nemyslím si,
že by teď byla v rámci Prahy nějaká
výrazná opozice. Tím nechci říct,
že by všichni lidé měli na všechno
stejný názor. Nyní se pokoušíme
dostat fotbal opět na výsluní. Maximálním způsobem zlepšit péči
o mládež. O to, aby rodiče dávali
dítě na fotbal, protože je to sport,
který rozvíjí všestrannost a není ani
příliš finančně náročný. V Praze je
115 oddílů, z nich má 90 mládežnická družstva,“ dodal p. Svoboda.
V rámci slavnostního večera
byla představena i nová tipovací soutěž PFS, která poběží na
www.goldentip.cz. Svého prvního
vítěze se dočkala Cena Fair Play
Václava Drobného. Získal jí klub
FC Zličín za pomoc ostatním celkům při povodních.

Karel Horčík, předseda SK Viktoria Štěrboholy
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inzerce

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

Bezplatná nonstop linka: 800 321 136

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát A5)
soukromá inzerce nepodnikající

podnikatelská inzerce

1 str.

1000 Kč

1 str.

2000 Kč

2/3 str.

650 Kč

2/3 str..

1350 Kč

1/2 str.

500 Kč

1/2 str.

1000 Kč

1/3 str.

325 Kč

1/3 str.

650 Kč

1/4 str.

250 Kč

1/4 str.

500 Kč

1/8 str.

125 Kč

1/8 str.

250 Kč

1/16 str.

65 Kč

1/16 str.

125 Kč

1 řádek

10 Kč

1 řádek

10 Kč

tučný řádek

30 Kč

tučný řádek

30 Kč

spolky (strany, občanská sdružení apod.) ZDARMA
cena inzerce je stanovena bez DPH

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10-Štěrboholy, ROČNÍK V., číslo 3/2013
vychází kvartálně
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CERTIFIKOVANÝ
PRODEJCE OJETÝCH VOZŮ

Czech

Ce
y
r
lit
sl tifikace kva rů
uže
b autobaza

AUTO ESA
PRAHA ŠTĚRBOHOLY
AŽ 1200 OSOBNÍCH VOZŮ

AUTO ESA
PRAHA ČERNÝ MOST
AŽ 200 DODÁVEK

AUTO ESA
PRAHA ČERNÝ MOST
AŽ 400 ŠKODOVEK

K Učilišti 170, Praha 10-Štěrboholy
otevřeno 900–2200

Skorkovská 1310, Praha 9-Černý Most
otevřeno 900–2200

Skorkovská 1310, Praha 9-Černý Most
otevřeno 900–2200

AUTO ESA
PRAHA ŠTĚRBOHOLY
AŽ 200 LEVNÝCH VOZŮ

AUTO ESA
PARDUBICE
AŽ 200 OSOBNÍCH VOZŮ

AUTO ESA
BRNO
AŽ 400 OSOBNÍCH VOZŮ

Černokostelecká 327, Praha 10-Štěrboholy
otevřeno 900–2200

Pražská 8, Pardubice
otevřeno 900–2100

Ul. Opuštěná, Brno
otevřeno 900–2100

