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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
zimní měsíce jsou za námi a já z pohledu
„správce obecní pokladny“ mohu jen konstatovat, že k nám byla mírná a umožnila nám ušetřit
nemalé finanční prostředky za odklízení sněhu.
O to více se teď můžeme věnovat jarnímu
úklidu. V minulých dnech jste již v ulicích Štěrbohol mohli vidět nový úklidový stroj. Byl pořízen z dotace Ministerstva životního prostředí,
poskytnuté na základě námi podaného projektu
s názvem „Zameteme ve Štěrboholech po prášících automobilech“. Komunikace jsou uklízeny postupně dle předem stanoveného harmonogramu,
takže stroj dříve či později dorazí i do Vaší ulice.
Za úspěch považuji skutečnost, že v závěru roku 2013 jsme nabyli od Hl. m. Prahy do
majetku městské části celou budovu tělocvičny
a přilehlé prostory v Granátnické ulici. Tělocvičnu
využívá především TJ SOKOL Štěrboholy, který
měl k 31. 12. 2013 145 členů, a také předškolní
zařízení Bullerbyn school. Pokud TJ Sokol Štěrboholy či Městská část dosáhne na granty vyhlášené
Magistrátem hl. m. Prahy pro sportovní zařízení
a mládež, mohlo by dojít i k celkové modernizaci
a rekonstrukci budovy a k výstavbě multifunkčního
hřiště v místě asfaltové plochy před tělocvičnou.
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Naopak za neúspěch a velkou křivdu musím
označit nepřidělení finančních prostředků na dostavbu mateřské školy. Naše městská část měla
zažádáno o finanční prostředky na dostavbu dalších dvou oddělení MŠ v Parku Hrušov, kam by
se přesunula oddělení z původní budovy U Školy.
Následně by se řešilo využití prostor po mateřské
škole pro potřeby základní školy.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy mělo do konce
března rozhodnout o přerozdělení dotací určených především pro školství. Zastupitelstvo
rozhodlo, bohužel finanční prostředky určené na
základě jednání Rady hl. m. Prahy naší a čtyřem
dalším malým městským částem rozdělilo mezi
velké městské části. Určitě se nevzdáváme, jen si
budeme muset pomoci vlastními silami.
Začátek roku 2014 mohu nazvat začátkem
kulturním. Koncem ledna proběhl již tradiční
Myslivecký ples, který byl opět bohatý na zvěřinovou tombolu. Někteří šťastlivci nezůstali jen
u jedné ceny.
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V pátek 7. března TJ SOKOL Štěrboholy
společně s městskou části uspořádal Dětský
karneval. Jak je patrno z fotografií, účast byla
hojná a děti měly opravdu vyvedené masky. Průvodci karnevalu Slunce s Měsícem měli pro děti
připravenou spoustu soutěží. Při výběru nejlepší
masky měla porota jako vždy těžkou úlohu, ale
nikdo neodešel bez sladké odměny.
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V sobotu 8. března následoval již druhý ročník Maškarního plesu pro dospělé. Masky byly
opět originální a bylo vidět, že některé stály své
majitele mnoho sil. Vzhledem k tomu, že se karneval konal ve svátek MDŽ, každá žena si domů
odnášela krásný červený karafiát. Musím přiznat,
že mne poněkud zaskočila menší účast, ale ti
co z jakéhokoliv důvodu nepřišli, mohou jen litovat toho, že promeškali jedinečnou příležitost
pobavit se.
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V minulém čísle Štěrboholských listů, byla vyhlášena anketa pro občany Štěrbohol pod názvem
„Problémy, které vás tíží v naší městské části“.
Dovolím si zde shrnout Vámi dodané příspěvky
a reagovat na ně, jak jsem slíbil.
Problémy bych rozdělil do tří oblastí zájmu.
Jedním z problémů, ke kterému se vraceli všichni
pisatelé, byl úklid v městské části. O úklidovém
stroji jsem se již zmínil. Současně jsme od března 2014 přijali pracovníka, který bude pravidelně
zajištovat úklid v městské části, jak strojem tak
i ručním úklidem, zejména kolem sběrných míst
tříděného odpadu, v parcích a na chodnících.
Dalším problémem je bezpečnost, především
v okolí bytových domů – Laudonova, Granátnická
a Dragounská. Řešení kriminální trestné činností je plně v kompetenci Policie ČR a Městské
policie. S oběma složkami jsem danou problematiku řešil a byl jsem ujištěn o zvýšeném dohledu
v dané lokalitě. Nárůst kriminality se projevuje v
celé Praze, tudíž i tak klidná část, jakou jsme
vždy byli, je tímto zasažena. Zastupitelstvo městské části se rozhodlo přispět k bezpečnosti v této
lokalitě výstavbou 3 až 4 sloupů veřejného pouličního osvětlení v ulici Granátnická – pravděpodobně během léta. Apeluji na Vás – občany,
pokud jste svědky jakéhokoliv podezřelého jevu
např. divní lidé, převlečení do pracovního oblečení

pražských služeb nabízející odvoz odpadu, chtějí
vybírat poplatky za podobné služby v hotovosti,
nepřizpůsobiví občané se potulují po Štěrboholích – neprodleně volejte v prvé řadě na linku 156
Městské policie a následně na 158 PČR. Nebuďte
lhostejní k cizímu majetku, neboť příště se může
jednat o majetek Váš.
Posledním větším problémem je doprava a pokračování rekonstrukce ulice Ústřední v poslední
části mezi ulicemi Upravená a Novoštěrboholská.
Doprava jako taková je celopražský problém, který, pokud nebude dořešen vnější a následně vnitřní
okruh města, nás bude zatěžovat i nadále. Pokud
jde o rekonstrukci a dostavbu zastávek a přechodu v ulici Ústřední, apeloval jsem na podzim
loňského roku jak na odbor městského investora
tak u radních Magistrátu hl. m. Prahy, kteří měli
postupně danou dopravní agendu ve své gesci. Poslední informace je, že bychom měli být se stavbou
zařazeni do rozpočtu Hl. m. Prahy na příští rok,
tj. 2015. U výstavby dvou zastávek v ulici Nedokončená stále probíhá dohadování mezi Ropidem
jako provozovatelem linek a TSK jako správcem
komunikace o to, kdo danou výstavbu zaplatí.
Rozhodnutí očekáváme v měsíci dubnu 2014.
Přeji Vám krásné jaro a těším se na Vás na
dubnovém Čarodějnickém sletu.
František Ševít, starosta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme všechny nové občánky i jejich rodiče a prarodiče ke slavnostnímu uvítání občánků, které proběhne 28. 5. 2014. Akce je určena dětem
s trvalým pobytem v městské části Praha – Štěrboholy.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, aby kontaktovali Úřad MČ Praha – Štěrboholy telefonicky na tel. č. 272 701 734,
272 705 846, e-mailem na adrese sterboholy@zris.mepnet.cz nebo osobně
či poštou na adrese Praha 10, Ústřední 135/15, PSČ 102 00 nejpozději
do 10. 5. 2014. Pozvánku s uvedením přesného data Vám zašleme včas na
Vámi uvedenou adresu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jana Vydrářová, tajemnice ÚMČ
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VOLBY DO
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se
na území České republiky uskuteční v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00
hodin. Volby neprobíhají na zastupitelských úřadech v zahraničí.
V rámci městské části Praha-Štěrboholy
bude hlasování probíhat v jednom volebním
okrsku, volební místností je zasedací místnost MČ v ulici K Učilišti 298/16a.
Právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky má osoba, která:
• alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let,
• je státním občanem České republiky, nebo
je občanem jiného členského státu Evropské
unie, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na
území České republiky, tj. nejméně od 9. 4.
2014. Volič může hlasovat, pokud je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu a nenastala u něho překážka ve
výkonu volebního práva.
Voličské průkazy
Volič, který nebude v době voleb do Evropského parlamentu v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz, který jej
opravňuje hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky. O jeho vydání lze žádat
již od data vyhlášení voleb, tj. od 19. 2. 2014.
Voliči vedení v seznamu voličů MČ Praha-Štěrboholy podávají žádost u Úřadu městské části
Praha-Štěrboholy, Ústřední 135/15 – přízemí,
kancelář tajemnice, a to písemným podáním, jež
musí být opatřeno ověřeným podpisem voliče.
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Žádost lze dále podat elektronickým podáním
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem
opatřeným zaručeným elektronickým podpisem,
doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. 5. 2014. Výdej voličských průkazů bude zahájen dne 8. 5. 2014 a ukončen dne
21. 5. 2014 v 16.00 hodin.
Prokazování totožnosti a státního občanství
Po příchodu do volební místnosti prokáže
volič svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem či platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského
státu, prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a občanství jiného členského státu a prokáže, že je přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území MČ Praha-Štěrboholy. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič ve volební místnosti od okrskové volební komise úřední obálku, popřípadě novou sadu
hlasovacích lístků, pokud mu nebyly dodány nebo
došlo k jejich poškození. Poté volič vstoupí do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Voliči, který se do tohoto prostoru neodebral, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
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dává přednost. Jiné úpravy hlasovacích lístků nemají na jeho posuzování vliv. Pokud volič dal na
hlasovacím lístku přednostní hlas více než dvěma
kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve
prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Stejně se postupuje, pokud jsou na hlasovacím
lístku jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo
dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacích lístků nemá
vliv na jejich platnost, pokud jsou z nich patrné
potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li
v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o možnost hlasovat mimo
volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. Žádosti voličů na území
MČ Praha-Štěrboholy v této věci přijímá tajemnice úřadu a v době voleb pak okrsková volební
komise.
Další informace k volbám do Evropského
parlamentu najdete na internetových stránkách
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
Jana Vydrářová
tajemnice ÚMČ Praha-Štěrboholy
tel.: 272 705 846,
e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz

Městská část Praha Štěrboholy, rodinné centrum Klubiště, Pivovar Ferdinand
a KEY Promotion Vás tradičně zvou na

POHÁDKOVÝ LES
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
VE ŠTĚRBOHOLECH
ve středu 30.4.2014
PROGRAM:
16-18,30h
			
od 17,00 h
18,00 		
19,00 h 		
19:30-23,00 h

POHÁDKOVÝ LES pro děti (NOVĚ V PARKU HRUŠOV)
Rodinný den plný soutěží a zábavních aktivit pro malé i velké
Placené i neplacené zábavné atrakce v parku před školou – ulice U Školy
Vystoupení nejmladšího žactva TJ Sokol Štěrboholy a vystoupení Pražských mažoretek TJ Sokol Vysočany
ZAPÁLENÍ ČARODĚJNICKÉHO OHNĚ
VYSTOUPENÍ ŽIVÉ KAPELY SPEKTRUM
Po celou dobu akce je možné si zakoupit tekuté občerstvení a pivko „FERDINAND“
Pro každé dítě, které projde POHÁDKOVÝ LES, buřtík na opékání ZDARMA.
Pruty na opékání, chléb, kečup a hořčice budou také pro děti k dispozici.
Časy jsou orientační – s ohledem na časový průběh Pohádkového lesa...
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ÚŘAD
MĚSTSKÉ
ČÁSTI

PRAHA – ŠTĚRBOHOLY
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 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, Málek Richard
OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
tel.: 272 700 205
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí 13:00–18:00 hod.
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ZPRÁVY

ZE ZASTUPITELSTVA MČ
Výběr z usnesení zastupitelstva městské části
za období listopad 2013 – únor 2014
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
SCHVALUJE:
• poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
18 000,00 Kč na provoz předškolky Kulíškov
pro nejmenší, víceúčelová hala Štěrboholy,
U Školy 430, Praha 10.
Dotace podléhá vyúčtování s rozpočtem městské části Praha – Štěrboholy za rok 2013.
• pronájem části pozemku parc. č. 163/3 v k. ú.
Štěrboholy o výměře 144 m2 paní Evě Henkrichové na dobu neurčitou za cenu 5,- Kč/
m2/rok za účelem zřízení zahrady s účinností
od 1. 1. 2014.
• osvobození žáků Základní školy Štěrboholy –
účastníků kroužku florbalu – od platby nájemného za užívání tělocvičny v ul. Granátnická
ve školním roce 2013/2014.
• rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
v zadávacím řízení „Zameteme ve Štěrboholech po prášících automobilech“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem MINAM
Servis a. s., IČ: 292 16 6742 se sídlem Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice.
• pořízení dlouhodobého hmotného majetku –
celonerezové terénní skluzavky na školní zahradu v pořizovací ceně cca 60 000,00 Kč.
Zdrojem pro financování je fond reprodukce
majetku vytvoření ZŠ a MŠ Praha 10 – Štěrboholy.
• zvýšení nájemného za objekt čp. 289 v ul.
Ústřední – restaurace Na Hřišti se zřetelem
Štěrboholské listy 1/2014

k roční míře inflace o 330 Kč/měsíc s účinností od 1. 1. 2014.
• prodloužení doby trvání smlouvy o výpůjčce
části objektu č. p. 50 v ul. K Učilišti Mateřskému centru Klubiště, zastoupenému paní
Zuzanou Filípkovou, za stávajících podmínek
do 30. 6. 2014.
SCHVALUJE:
1.1. rozpočet městské části Praha-Štěrboholy na rok 2014 jako schodkový v objemu
příjmů ve výši 15 601 500,00 Kč a výdajů
ve výši 15 632 000,00 Kč. Schodek ve výši
30 500,00 Kč je kryt položkou 8115 – nevyčerpaná dotace za VHA z roku 2013,
1.2. rozpočet ekonomické činnosti městské části
Praha-Štěrboholy na rok 2014 v objemu příjmů ve výši 4 934 900,00 Kč a výdajů ve výši
90 000,00 Kč,
1.3. přehled investičních akcí předpokládaných
k realizaci v roce 2014,
1.4. rozpočtový výhled městské části Praha-Štěrboholy do roku 2019,
• nájem dvou parkovacích míst v ul. U Školy
společnosti KEY DENTAL s. r.o. se sídlem

Kazaňská 121, Praha 10, za cenu 4 000,00 Kč
za jedno parkovací místo a rok s možností valorizace. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
• termíny konání řádných zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Štěrboholy v 1. pololetí roku 2014: 26. 3. 2014, 23. 4. 2014,
28. 5. 2014, 25. 6. 2014.
BERE NA VĚDOMÍ:
• zprávu o provedení inventarizace majetku
a závazků hl. m. Prahy v městské části PrahaŠtěrboholy k 31. 12. 2013 a jejím výsledku.
KONSTATUJE:
• že při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
BERE NA VĚDOMÍ:
• Zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Praha 10 – Štěrboholy za rok 2013,
• dokument Memorandum k rozvoji „Východního města“ (řešení tzv. Velkého rozvojového
území Štěrboholy, Dolní Měcholupy, Dubeč).
POVĚŘUJE:
• starostu městské části k podpisu společného
memoranda.

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
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ST 19:30–20:30

Rehabilitační cvičení

ČT 17:00–19:00

Apoštolská církev

PÁ 15.30–17:00

Taneční pro školní děti

NE 16:00–18:00

Apoštolská církev
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KLUBOVKA
VODOROVNĚ: A. Ovoce (něm.); Osička; B.
Zaměstnanec školství; Menší břevno; C. Česká republika; Náš malíř 18.stol; Palivová směs;
Operační systém PC; Popěvek; D. Ovocná zahrada; Jméno encyklopedisty Webstera; Mužské jméno (22.5.); Halogen; E. Nadutec; Něm.
spisovatel (Thomas, 1875-1955); Sloven.jak;
Fotbaloví obránci; F. Domácky Ronald; Sněžný
muž; Část oceánu; Výkon opčního práva; G.
Šlágr; Oxid bornatý; Mužské jméno (18.10);
Sportovní disciplína; H. Angl.led; Jméno Destinnové; Vulkány; Zn. voltampéru; I. Osobní
zájmeno; Spojka; Jedna ze zeměpisných souřadnic; Zpívat; J. Slovensky mír; Obdiv (knižně); Cizí mužské jméno; Evropan; K. Zkr. býv.
místního národního výboru; Anebo (zast); Hovor tichý; Šedivá; L. Dvojice (kniž.); Hlas žáby;
Lesík; Anekdota; M. Provaz se smyčkou; Zlomení; Neklidná; Období sklizně obilovin;N. Akcent ve slově; Název značky dusíku; Dvojzpěv;
Ostrov v Šalamounových ostrovech; O. Vlastní
lamám; Značka doutníků
SVISLE: 1. Starší zkr.naší republiky; Římsky
2550;2. Planeta; Stát v USA; Slitina niklu a železa; 3. Dotaz při sázce; 1. DÍL TAJENKY;
Taneční místnost; 4. Dobře (fr.); Jednotka informace; Druh papouška; Dojné zvíře; 5. Dřevina; Vzácné tvrdé dřevo; Okr.národní výbor;
Půda; 6. Jméno zpěvačky Elefteriadu; Část

molekuly; Dokonalý; 7. Povel psovi; Obyvatelé Lašska; Přechod přes řeku; 8. 2. DÍL TAJENKY; 9. Značka limonády;
Obec u Prahy; Londýnská řeka; 10. Draví ptáci; Opotřebovaná bota; Bodná zbraň; Ta také; 11. Živočišný tuk; Český
dirigent; Materiálně-technické zásobování; Kód Vietnamu;
12. Náš hudební skladatel; Velká semena; Pražská informační
služba; Pře (zast.); 13. Einsteinovy iniciály; 3. DÍL TAJENKY; Údiv (kniž.); 14. Pařez (nářeč); Druh komunikace na
internetu; Vlastní Evě; 15. Operní píseň; Kapuce
POMŮCKY: KERN, NDAI, AMAS
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Člověk unese mnoho pokud unese sám sebe

Štěrboholské jaro láká známé české postavy
i hvězdy světového renomé
První vlaštovka jaro nedělá, říká se. Štěrboholy by však se svou polorozkvetlou krajinou,
rozjařenými domácími mazlíčky a večerními obláčky, jako by je někdo zlatou nití prošil, mohly
oponovat. Avšak překrásná scenérie není vše,
co se v této malé velké obci stalo. Přestože pomyslné hodiny ročních období teprve nedávno
odbily 20. března, z daleka k nám již přiletěli
motýli.
10

Bezesporu největší senzací období jara se
stal maškarní bál. Nejenže se zde sešly hvězdy
z celého světa, ale bavili se jak mladí, tak…
ještě mladší lidé. K zábavě hrála příjemná hudba, která všechny naladila do správného rytmu
a dala prostor i kouzlům – až z New Yorku
k nám totiž dorazila dvousetpadesátitunová
socha Svobody. Domino zde mělo několik zástupců a Marfuša s Ivánkem neváhali a zahráli
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Velkokapacitní kontejnery na směsný odpad budou přistaveny do ulice Výrobní po dobu 4 hodin,
na bioodpad po dobu 3 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
Termíny
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

přistavení
27. 3.
17. 4.
15. 5.
29. 5.
12. 6.
26. 6.

VOK v 1. pololetí roku 2014:
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
16.00 – 20.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
16.00 – 20.00 hod.
16.00 – 20.00 hod.

Termíny
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

přistavení
29. 3.
19. 4,
17. 5.
21. 6.
13. 9.
11. 10.
1. 11.
22. 11.

VOK na bioodpad na celý rok 2014:
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

Mobilní sběr nebezpečného
odpadu v roce 2014 proběhne:
v úterý 6. 5., 5. 8. a 4. 11.
v ulici Ústřední (u samoobsluhy)
18.10 – 18.30hod.,
v ulici Ústřední
(na konečné autobusu)
18.40 – 19.00 hod.
Jedná se o rozpouštědla, kyseliny,
fotochemikálie, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť, olej, tuk, barvy,
léčiva, baterie a akumulátory.

Občané s trvalým pobytem v Praze 10 mohou odevzdávat v pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 hodin, v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin veškerý odpad zdarma do sběrného dvoru hl. m. Prahy, Za
zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy, dále v pondělí až pátek od 7.00 do 17.30 a v sobotu
od 7.00 do 14.00 hodin ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s. r. o., na adrese
Dolnoměcholupská 28, Praha 10, Dolní Měcholupy.
si partii této hry. Václav Čtvrtek se na této
události také činil. Poněkud extravagantní Maková panenka skutečně naturálního vzhledu se
zde objevila s hřebem večera motýlem Emanuelem, který si nakonec odnesl hlavní cenu. A já
mohla za hledáčkem fotoaparátu jen spokojeně nahlížet do usměvavých tváří. Další obsah
večera totiž ukradli piráti, kterých tu nebylo
málo!
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Závěrem bych chtěla říct, že až na kýchání, smrkání, škrábání a nesnesitelné vyrážky, jež
jistě trápí všechny alergiky, je jaro nádherným
časem, kdy se příroda probouzí a lidé začínají být
vzhledem ke krásnému počasí vřelejší. Podívejte
se kolem sebe a věnujte ten nejjarnější úsměv
každému, kdo je vám blízký. Přeji pohodové období, rostlinami i zvířaty (a lidmi) milované!
Tereza Mrázková
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ŠTĚRBOHOLY V DATECH HISTORIE
Květen 1945
Den 4. května 1945
V odpoledni jsem začal zamazávat německé
nápisy. Ve večerních hodinách přišli ke mně četníci z Dolních Měcholup, abych sestavil revoluční
výbor.
Svoláni proto byli: Stach František, Mašek
František, Werner Jaroslav, Sluníčko František
a Počta Josef, starosta obce. Mašek František
opatří zbraně.
Den 5. května 1945
Český rozhlas oznámil zprávu: „Všechna česká policie, dostavte se do rozhlasu, a všichni kdo
má zbraně“.
Podešva, Mojžíšek, Tomiška, Klindera a Ramiš odzbrojili německou a maďarskou posádku
čítající 36 mužů, kteří ve Štěrboholech byli v posádce protiletadlových děl. Této posádce zabavili
3 rádia, 8 pušek, 1 pistoli, 30 plynových masek
a vše bylo odevzdáno do hasičské zbrojnice. Mašek Fr. a Antonín, přivezli z „Olivovny Radešovice“ 38 pušek a 240 nábojů. Ihned byli vyzbrojeni
členové, pod vedením Františka Stacha – četaře,
k dobití vysílačky v Dolních Počernicích. František Novák vzal auto a vezl tyto členy: Mašek
Fr., Mašek K., Mašek S., Kubeš Jan, Kestřánek, Černík J., Kamarád, Horčík Al., Hejzlar K.,
Voříšek, Kutil Al., Jirsák, a Werner Lad. jel na
motorce. Všichni se vrátili zdraví.
Bohužel auto Němci zapálili a Novák se vrátil
později, neb byl jako vyjednavač zajištěn, motorku Němci vzali. Mašek Fr. šel vyjednávati
s Němci a bylo na něho stříleno, a proto naši
zahájili palbu a až později večer se vrátili celí
promočení.
12

Večer bylo rozdílení služeb. Stach Fr. určuje
Klinderu velitelem stráží. Do stráže byli určeni:
Čermák L., Mašek Fr., Sluníčko Fr., Sluníčko
Jan, Kunz Josef. Četař Stach Fr. předává službu
a velení npor. Votrubovi.
Velitelství bylo zřízeno v kanceláři u Wernerů.
Ve škole byla zřízena samaritární služba za vedení Z. Petráčkové. Členkami této služby byly Podroužková, Součková, Mutínská, sestry Tuklovy,
Horčíková, Malčánková, Kaucká a Sluníčková.
Velitelství doplňují – Mička Josef, Svatoš, Werner Fr., Werner Jar., Werner Lad., Vilímovský
Jos., Mutínský V.
Den 6. května 1945
Jsou přinášeny další zbraně ukořistěné z vlaku v Malešicích.
Den 7. května 1945
Národní výbor byl navržen a ujímá se své práce. Navrženi: jako předseda Sluníčko Jaroslav,
místopředseda Šturc J., a Boško.
Členové: Převrátil V., Heřman, Kuchař Fr.,
Mašek Fr., Werner Jar., Stach Fr., Brázda Bedřich, Klindera Ad.
Den 8. května 1945
Všechny poplašné zprávy přijímá npor. Votruba velmi rozvážně.
Den 9. května 1945
Vyváříme obědy včetně zásobování, které
provádí Sluníčko Jar., Hejzlar K., Šturc J., Křen
Fr., Sluníčková K., Kutilová R., Wernerová,
Kunzová J., Kamarád J., Novák Fr. Jsou zajímány německé příslušnice a odvedeny do Hostivaře. (pozn. jednalo se o objekt filmových ateliérů
Štěrboholské listy 1/2014

Barrandov, kde byl zřízen tábor pro kolaboranty
a zadržené Němce).
Nyní přichází zpráva o půl dvanácté v noci,
aby se všechny stráže schovaly, neboť projížděla
ustupující, silně ozbrojená německá armáda naší
obcí směrem na Hostivař. Odnášíme zbraně daleko do polí a vracíme se až ráno, promočení
a zmrzlí, že jsme nemohli vůbec mluvit.

RYCHLÉ

INFORMACE
FORMOU SMS

Služba je poskytována zdarma, stačí se pouze
přihlásit k odběru informací.

Den 9. května 1945
V odpoledních hodinách přijíždí slavná ruská
armáda, která nás osvobodila. Občané ubytovali
všechno vojsko, které k nám přijelo. Jelikož pršelo, umyli jsme jim vozy, aby mohli na příjezd
do Prahy být čistí.

Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší městské části
a zlepšováním komunikace s občany zavádím informační službu – SMAbrána.

Den 19. května 1945
Npor. Votruba předává své velitelství hasičského sboru, které přijímá Sluníčko Jan a Stach
Fr., neboť odjíždí do pohraničí.

Stačí se pouze přihlásit k odběru informací – v rozcestníku
na webu městské části naleznete dvě kategorie zájmu v pilotním běhu, tj. Termíny zasedání zastupitelstva a Všeobecné
informace. Abychom Vás mohli včas informovat o odstávkách
elektrického proudu, plynu či vody zadejte název ulice, ve které
bydlíte (viz seznam ulic v nabídce).

Den 20. května 1945
Koná se pohřeb rotného Josefa Dudy, který
zahynul tragickou smrtí ve Štěrboholech, byl pohřben do Kyj. (pozn.: co bylo příčinou smrti J.
Dudy, pisatel Jan Sluníčko neuvádí).
Den 22. května 1945
Na rozkaz velitelství ze Strašnic rušíme své
stráže.
(zaznamenal Jan Sluníčko)
PŘÍŠTĚ: „Vzpomínka na Štěrboholy“ od paní
Zdeňky Křtěnové, která velice zajímavě popisuje
květnové události podle svých vzpomínek.
Vážení čtenáři, kdo z Vás by mohl ze
svých vzpomínek doplnit tyto květnové události a podělit se tak s ostatními o své osobní
zážitky, napište nám do našich Štěrboholských listů.
kronikář Jan Pláteník
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Jedná se o službu, díky které budete vždy formou SMS včas
informování o důležitém dění v městské části (kultura, všeobecné infomrace o akcích pořádaných městskou částí či spolky,
informace o odstávkách sítí v době poruch či oprav).

infoSMS
Dne 1. 1. 2014 od
10.00 h bude odstávka
vodovod. řaduv ulici Pod
Areálem.

Jak se registrovat k odběru
informativních SMS?
1/ Prostřednictvím webových stránek
http“//sterboholy.smsbrana.cz
2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy
Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám
jen pár minut.
Neplatí pro již zaregistrované.
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HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ
Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.

1929

15. srpna odkoupeno na ulici č. kat. „spáleniště“ 8 m šířky 1 sáh za 80,- Kč od bratří
Leopolda a Rudolfa Klingrů, nájemců dvora č.
p. 2. 18. 19. 20.
Autobusová stanice
V listopadu stala se obec naše autobusovou
stanicí. Autodopravní společnost Praha VII.
Vedla tudy trať Praha – Štěrboholy – Dubeč –
Koloděje – Šibřina – Sluštice – Škvorec. Platili
jsme do Prahy 2.60 Kč. Na č. kat. 273-5 postavila Otilie Chitzová moderní cihelnu nákladem
asi [...] Kč, v níž našlo obživu dosti lidí z obce.
Při cihelně postaven dům.

1930

Parcelace
16. února povolena byla parcelace č. kat.
51/2 na stavební parcely.
Ulice
Jedná se o snížení ceny z navrhnutých (na
ulici ze spáleniště) 80,- Kč na 60,- Kč.
Parcelace
16. března povolena byla parcelace pozemků
„U křížku“ mezi sinicí počernickou a dubečskou
majitelům: Václavu Strnadovi, Václavu Kuchařovi a Josefu Šimonovi. Během příštích let (do
r. 1935) vyrostla tam tato č. p. [...]
Silnice
2. dubna usneseno na projektovou silnici
z obce na hranice katastru směrem severním
ke Kyjům přispěti 10 % z celkového rozpočtu
14

250.000,- Kč, když ostatní výlohy – po subvenci, které se na stavbu dostane – zaplatí paní
Otilie Chitzová, majitelka cihelny.
Parcelace
2. května povolena parcelace Otilii Chitzové
na č. kat. 277 a 215. 2. června usneseno prodati
Leopoldu Klinerovi příorek č. kat. 183/3 1 sáh
za 30,- Kč.
Kanalizace
12. července vyplaceno Ing. Burešovi z Prahy
za projekt na úpravu potoka (naši říkali kanalizaci) 8811,90,- Kč.
Ulice
Projekt ulice, o níž je již několikrát jednáno
a uneseno – mění se na šíři 9 m a smění se tak,
že se Klinerovi prodá příorek č. kat. 183/5 ve
výměře 182,30 1 sáh za 35,- Kč.
Odprodej pozemků
Současně vykoupili sousedé
– Antonín Petráček č. p. 10 část 324/1 18,57,
– Leopold Kliner č. p. část 324/1 91,20,
– Antonie Petráčková č. p. 12 část 324/1 19,20
a 60,- Kč za 1 sáh
4. prosince Josef Pěkný odkoupil č. kat. 186
ve výměře 80 sáhů na stavbu domku, 1 sáh za
40,- Kč. Zbytek tohoto pozemku za týchž podmínek odkoupil Václav Strnad.
14. prosince schválen v zásadě projekt kanalizace, o níž je řeč na předešlé straně, a žádáno
o vodoprávní řízení.
Studně
Téhož dne usneseno vykopati na č. kat. velkou studni, která podle dohadu bude míti měkčí
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vodu než ta, která stojí při č. p. 34 a je v „cestě“
kanalizace.
Sčítání lidu
2. prosince bylo II. sčítání lidu (viz str. 12).
Obec měla 646 lidí a 93 domy.

1931

Výpůjčka
1. února usneseno vypůjčiti si 60.000,- Kč 100.000,- Kč na kanalizace.
Škola
8. března pojištěna u Slavie škola proti požáru na 20.000,- Kč.
Strážník
28. března upraveno strážníkovi Al. Horčíkovi
na 275,- Kč měsíčně se zpětnou platností od
1. ledna.
Parcelace
Schvaluje se parcelace na č. kat. 208/5 a
209.
Pokladník
Jan Stolař, bývalý majitel č. p. 17 bydlící v
č. p. 27, odstěhoval se do Čerčan, a proto byl
zvolen nový pokladník: František Werner, továrník č. p. 5.
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Zdravotnictví
19. listopadu přispěla obec na sanitní auto Čsl.
Červeného Kříže do Dolních Počernic 250,- Kč.
Ulice
Nová ulice byla vyštětována za 300,- Kč Bedřichem Horčíkem.
Silnice
2. prosince zadána byla stavba ke Kyjům v délce 1090m architektu Šťastnému, staviteli z Prahy
(pochází z Dubče), za 196.756,- Kč. Oferovalo 18
firem. Nejvyšší oferta byla 276.834.50 Kč.
Hostinec
5. prosince povolila obec 3. hostinskou živnost v č. p. 91, které postavil a držel Bedřich
Horčík na č. kat. Při počernické silnici.
Křižovatka
Při křižovatce okresní silnice se státní, kde
se dříve říkalo U topolů a nyní u Akcisu, u úřadu
potravní daně, který tam byl postaven v r. 19,
povoluje obec stavěti benzínová čerpadla.
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.
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JARNÍ KVÍTEK
V EUROPARKU

3. ročník a jejich částečně masožravá rostlina

Jako každoročně se i v tomto školním roce
přihlásila naše škola do výtvarné soutěže třídních
kolektivů „Jarní kvítka v Europarku“.
Již jednou, v roce 2012, jsme v této soutěži
zvítězili, a tak nezbývá než věřit, že se některé
z našich tříd podaří tento úspěch zopakovat.

Motýlí divočina :) ze čtvrtého ročníku

Snad čtyřlístky přinesou prvňáčkům štěstí

Druháci s kompozicí ptačích budek
16

Nápad a šikovné ruce našich páťáků
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VybiCup 2014

NOVOROČNÍ TURNAJ ZŠ ŠTĚRBOHOLY
VE VYBÍJENÉ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

Každý z nás si určitě rád zahrál vybíjenou.
Ani v našich hodinách tělesné výchovy tato oblíbená míčová hra nesmí chybět. A protože sami
žáci začali chodit s návrhy a prosbami na uskutečnění turnaje ve vybíjené, začali jsme si s touto
myšlenkou pohrávat i my učitelé.
Cesta od nápadu k realizaci však nebyla úplně
krátká, ale k vytouženému cíli jsme nakonec došli
a k oblíbeným Štěrbogólům přibyl VybiCup.Termín připadl na první školní den v novém kalendářním roce a věříme, že návrat z vánočních prázdnin
byl tudíž pro naše žáky o něco méně bolestný .
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší žáci
(1.-3. ročník) a starší žáci (4.-5. ročník). Z pře-

dem navržených kandidátů byli vylosováni kapitáni, kteří si pak sami losovali barvu svého družstva
a volili si své spoluhráče. V obou kategoriích se
hrálo systémem každý s každým a následně vítězové proti vítězům a poražení proti poraženým.
Historicky prvními vítězi turnaje ZŠ Štěrboholy ve vybíjené smíšených družstev VybiCup 2014 se stali:
v kategorii mladších žáků – MODŘÍ:
kapitán: Dominik Kuzma (3. r.)
hráči: Jan Höfner (3. r.), Vojtěch Landa (3. r.),
Jiří Moštěk (3. r.), Sára Kratochvílová (3. r.),
Diana Šímová (2. r.), Kateřina Filípková (1. r.)
náhradníci: Gabriela Kuptíková (2. r.), Adam
Čapek (1. r.)
v kategorii starších žáků – BÍLÍ:
kapitán: Vít Křivonoska (4. r.)
hráči: Lukáš Trčka (4. r.), Lukáš Vlk (4. r.), David Sun (4. r.), Vendula Čuchalová (5. r.), Sára
Kollmannová (4. r.)
Myslíme si, že se „pilotní“ první ročník vydařil
a věříme, že ten příští bude ještě lepší.

Zahájení turnaje

Modří vs. Oranžoví
Starší žáci

Mladší žáci
Štěrboholské listy 1/2014

Tak zase za rok
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Matematický klokan
V pátek 21. března se žáci ZŠ Štěrboholy
zúčastnili školního kola mezinárodní soutěže Matematický klokan. Celkem 45 dětí řešilo úlohy
ve dvou kategoriích – Cvrček (2. a 3. ročník)
a Klokánek (4. a 5. ročník).
Soutěžní test obsahoval 18 úloh v kategorii
Cvrček a 24 úloh v kategorii Klokánek. Čas na
řešení včetně zadání byl 60 minut. Úlohy byly
podle obtížnosti rozděleny do tří částí. Za každou správnou odpověď soutěžící získali příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou nezodpovězenou úlohu body nezískali ani neztratili
(0 bodů), a za každou nesprávnou odpověď
se vždy odečetl 1 bod. Žáci vybírali správnou
odpověď z pěti nabídnutých možností (správná odpověď byla vždy jen jedna). V kategorii
Cvrček mohli žáci dosáhnout maxima 90 bodů,
„Klokánci“ si mohli doskákat až pro 120 bodů.
Toto matematické klání si letos s předstihem
vyzkoušela i naše matematická naděje Ondřej
Medek – žák 1. ročníku, jenž získal úžasných 40
bodů v kategorii Cvrček.
Všem řešitelům gratulujeme!
Místo

Jméno žáka

Dosažené
body

Ročník

Každý rok před Vánoci se scházíme s rodiči našich dětí, aby jim ratolesti mohly předvést
něco z toho, co se ve školce naučily. A tak se
i letos na každé třídě zrodilo pohádkové představení plné písniček, říkanek a tanečků. Berušky
se letos rodičům představily s pohádkou Jak
šly Berušky na výlet, Myšky s pohádkou Tetka
vrána, Žabičky se pochlubily s příběhem Šmoulové a kouzlo Vánoc a Veverky s příběhem Veverky a kouzelný oříšek. Děti jsou na své vystoupení vždy náležitě pyšné a nacvičují ho s velkou
chutí a radostí.

Cvrček
1.

Yujie Zheng

73

3.

2.

Andrea
Fabiánová

69

3.

3.

Viktorie
Špringarová

67

2.

Klokánek
1.

Lukáš Trčka

92

4.

2.

Jan Hejsler

90

5.

3.

Vít
Křivonoska

84

4.

Mgr. Eva Kollmannová – ředitelka ZŠ a MŠ
18
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V březnu do mateřské školy zavítalo mobilní
planetárium. Všem čtyřem třídám byla postupně
promítána pohádka Jak putoval Měsíc za Sluncem. Při promítání ležely děti v planetárním stanu pod nádherným hvězdným nebem na zádech,
což byl pro ně zcela nový zážitek.

Na začátku nového roku vyjely nejstarší děti
za novými zážitky na týdenní školku v přírodě
ve Vřesníku. Očekávané závěje sněhu nám nenapadly, ale nikdo z nás si tím náladu pokazit
nenechal. Děti nebyly o nic ochuzeny a domů se
vracely spokojené a s úsměvem na tvářích.

Štěrboholské listy 1/2014
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Rádi bychom touto cestou poděkovali MČ
Praha-Štěrboholy za možnost využívat zasedací místnost ke kulturním událostem. Dříve tyto
akce probíhaly ve vybrané třídě MŠ. Při počtu
100 dětí bylo však nutné nalézt jiný odpovídající prostor. A tak se při pohádkách všechny dětí
scházejí v zasedací místnosti, s sebou si nosí
malé podsedáčky a všichni mají pocit, že jdou
skutečně „do divadla“.

Perličky ze školky:
• „Děti, co je to za zvířátko, co dělá hudry, hudry?“ Dítě: „Hudrant“.
• Děti měly k obědu halušky a klučina povídá.
„Můžu si, prosím, ještě přidat ty halucinace?“
• „Maminka je krůta a tatínek je kruťák.“
• „Paní učitelko, Lucinka řekla sprosté slovo.“
Učitelka se zeptala Lucinky, jestli je to pravda,
a Lucinka odpověděla: „Paní učitelko, já jsem
se neslyšela, takže nevím.“
• „Paní učitelko, mně se páře bačkora, ale včera
se mně pářily obě.“
• „Zítra se odhlašuju. Jdu na přehlídku k paní
doktorce“ (prohlídku)
• „Na svačinku máte děti kávu.“ Dítě: „A je bez
kofeinu?“
20

• „Paní učitelko, my chceme operovací kufr
a dvě lehátka“. Učitelka: „Jedno lehátko bude
stačit“. Dítě: „Ne, my chceme dvě, co kdyby
umřeli dva?“
• „My jsme teď s maminkou sami doma, protože tatínek je na svatební cestě.“ (služební
cestě)
• V rámci povídání o volně žijících zvířátkách se
děti dozvěděly, že jezevec je všežravec. Mezi
dětmi se ozvalo: „Tak to žere určitě i lidi.“
• Ke Dni maminek jsme si s dětmi povídali
o maminkách, děti měly doplnit větu: Na mojí
mamince se mi nejvíce líbí… tříletý chlapeček
hbitě odpověděl: „Tatínek!“
Bc. Yvona Grunclová
zástupkyně ředitelky pro MŠ
Štěrboholské listy 1/2014

Kulíškov pro nejmenší
oslavil spolu s dětmi 5. narozeniny. Dětské šampaňské, spousta dobrot a veselá nálada nás provázela
po celou dobu oslav. Zavzpomínali jsme na uplynulé roky, které jsme zhodnotili jako úspěšné. Vždyť Kulíškov navštívilo během
těchto let velké množství dětí nejen ze Štěrbohol.
Přicházejí k nám batolata, která většinou získávají svou první zkušenost v prostředí bez rodičů.
Kulíškov pro nejmenší nabízí přípravu dětí na
mateřskou školu od 22 měsíců (i s plenkami). Pro
děti je denně připraven program, který jim nastiňuje režim mateřské školy. Veškeré aktivity probíhají v
kratším čase a jsou přizpůsobeny jejich potřebám.
Kreslíme, malujeme, modelujeme, sportujeme v prostorách velké haly nebo na přilehlých
venkovních hřištích. Zpíváme a tancujeme.
V našem divadélku hrajeme dětem maňáskové

pohádky. Učíme děti, aby se byly schopny samy
obsloužit, rozdělit se s kamarádem a zvládly základní hygienické návyky.
Kulíškov pro nejmenší je otevřen v pondělí
až pátek od 8.30 do 13 hodin. Není nutné, aby
Vaše děti navštěvovaly školičku každodenně.
Děti přijímáme během celého roku a již nyní probíhá zápis na nový školní rok 2014/2015. Více se
o nás dozvíte na našich internetových stránkách
http://www.predskolka-kuliskov.cz či na facebooku (facebook.com/kuliskov2013). Kontaktní
telefony jsou 602 281 186, 602 688 426.
Rády bychom poděkovaly Městské části Štěrboholy za podporu a všem hodným rodičům za
drobné dárky pro naši školičku.
Těšíme se na Vás i Vaše dětičky.
Za Kulíškov Hana Škodová a Olga Kozačová

...opět otevřeno!
A to v nových barvách. Herna je, pokud není
uvedeno jinak, je otevřena v pondělí, úterý
a středu od 9 do 11:30.
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
na www.klubiste.cz. Zatím jsou otevřeny pouze

3 kurzy od 16:00 do 18:30. Ukázková hodina YAMAHY proběhla 3. 10. 2013 v 10 hod. Plánujeme
otevření tří kurzů: První krůčky začátečníci a pokročilí pro děti od 18 měsíců 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.
Zuzana Filípková

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.
Štěrboholské listy 1/2014
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158. ZÁKLADNÍ
SKUPINA
Praha 15 Štěrboholy –
Dolní Měcholupy

Vážení čtenáři,
v č. 3/2013 Štěrboholských listů jste byli
seznámeni se založením 158. základní skupiny
Českého svazu bojovníků za svobodu včetně
kontaktů na tuto nově vzniklou skupinu.
První ustavující členská schůze 158. ZO
ČSBS se konala dne 4. 12. 2013 v budově našeho úřadu ve Štěrboholech. Jednání bylo zahájeno v 17.00 důvěrníkem 158. Základní skupiny
Dolní Měcholupy Bohuslavem Kožíškem, a to
za přítomnosti devíti členů a tří hostů. Přítomní
schválili plán činnosti na 1. pololetí roku 2014.
Na této první ustavující členské schůzi byla
srdečně a vřele přivítána paní Helena Maršíková,
roz. Chanele Drumerová, jež se narodila v květnu 1926 na Podkarpatské Rusi. Paní Maršíková
krátce povyprávěla o svém životě, ale především
o svém pobytu v koncentračním táboře Osvětim.
Přežila transporty do dalších pracovních táborů.
Její vyprávění bylo velice zajímavým a poutavým
svědectvím o hrůzách prožitých v době okupace,
které si paní Maršíková vytrpěla nebo byla jejich

svědkem. Své vzpomínky na mládí a na dobu
okupace sepsala do knihy pod názvem Holka
z Roztoky. Paní Maršíková tuto publikaci s vlastním podpisem věnovala do našeho archivu jako
dokument doby.
(text a fotografie: kronikář Jan Pláteník)

TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
TĚLOCVIČNA ROZPIS

www.sokol.sterboholy.cz

pondělí

Ženy – Aerobic

19:00–20:10

Ženy – Bosu

20:10–21:10

Rodiče a děti

17:00–18:00

Zdravotní cvičení – senioři

úterý

středa

19:00–20:15

čtvrtek

neděle

10:00–11:00
17:00–18:00

Všestrannost žáci

16:00–17:00

Nohejbal – Lapka

18:00–19:30
18:00–20:00

Volejbal smíšený – Nožičková

17:00–19:00

Všestrannost žactvo 3–6let

17:00–18:00

Muži – futsal

19:00–20:15

Volejbal – Svobodová
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sobota

18:00–19:00

Všestrannost žákyně

JU-JITSU

pátek

20:30–21:30
18:00–19:00

17:00–18:00

18:00–19:00
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TJ SOKOL
ŠTĚRBOHOLY

Dne 22. března 2014 proběhl sportovní den
předškolního žactva a mladších žákyň v sokolovně TJ SOKOL Štěrboholy. Účastnilo se 25 dětí
a přihlíželo celkem 54 dospělých. Dvanáct dětí
z těchto závodů postoupilo do celopražské soutěže. Žákyně předvedly svoji pódiovou skladbu
pod vedením Dáši Pištorové.
Za TJ Sokol Štěrboholy:
náčelnice Marcela Tmejová
ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY 2014
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
Zápisy se konají vždy v příslušných cvičebních hodinách jednotlivých oddílů.
e-mail: sokolsterboholy@seznam.cz
Štěrboholské listy 1/2014

KLUB SENIORŮ

A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ŠTĚRBOHOLY
srdečně zve na výlet seniorů

v úterý 29. 4. 2014

• zámek Žleby s parkem a oborou bílých jelenů
• malá ZOO
• empírový zámek Kačina
Doprava i občerstvení pro účastníky zajištěna.
Sraz 8,00 hodin před ZŠ Štěrboholy, ulice U Školy
předpokládaný návrat v 17,00 hodin
Závazné přihlášky přijímá pí. Tmejová
na tel: 605 857 982 nebo
na Úřadu městské části na tel: 272 701 734.
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TESKAHOR CUP 2014
Z činnosti
SK Viktoria Štěrboholy
Již podesáté se na umělé trávě ve Štěrboholech konal zimní fotbalový turnaj Teskahor cup.
I tentokrát jsme jej uspořádali pod záštitou pana
starosty Františka Ševíta. Letošního jubilejního ročníku se zúčastnilo 14 mužstev, a to: FC
Háje Jižní Město, FC Jílové, TJ Viktoria Radim,
Čechie Dubeč, TJ Admira Praha B, SK Union
Vršovice, SK Viktoria Štěrboholy, SK Třeboradice, TJ Sokol Klecany, AFK Slavoj Podolí, FK
Viktoria Žižkov B, TJ Sokol Dolní Počernice, TJ
Praga Praha a Sokol Záryby.
Ve finále se utkala mužstva AFK Slavoj Podolí a FC Jílové. Mužstvo FC Jílové po zajímavém zápase vyhrálo, a ovládlo tak celý turnaj.
Naše Viktorka se letos umístila na 6. místě,
čímž dosáhla svého nejvyššího umístění v historii
turnaje. Nejlepším střelcem turnaje stal Daniel
Urban, který je hráčem TJ Dvůr Králové, ale
hostuje v naší SK Viktoria Štěrboholy, titul nejlepšího hráčem turnaje si letos vysloužil Jaroslav
Černý z FC Jílové a nejúspěšnějším brankářem se
stal Petr Maha z SK Union Vršovice. Tento ročník přinesl řadu pohledných zápasů, při kterých
bylo možné vidět v akci mnoho bývalých prvoligových hráčů, především pak bývalých hráčů SK
Slavie Praha: Martina Vaniaka, Ericha Brabce,
Zdeňka Šenkeříka a Jaroslava Černého.
24

Všem zúčastněným týmům velice děkujeme
za účast a přejeme šťastný start do prvního jarního kola, které již klepe na dveře.
HLEDÁME MLADÉ FOTBALISTY!!!
SK Viktoria Štěrboholy stále nabírá nové tváře do mládežnických týmů. Především uvítáme
ty nejmladší – chlapce (i děvčata) v předškolním
věku. Chcete-li začít s fotbalem a trénovat s námi
pod dohledem kvalitních trenérů, stačí zavolat na
telefonní číslo 774 030 399, nebo navštívit webové stránky www.skviktoriasterboholy.cz.
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Účet ZDARMA
za vaše doporučení
Využijte jedinečnou možnost, jak získat
vedení vašeho tarifu zdarma
Jste spokojeni s našimi službami? Pak budeme rádi,
když nás doporučíte. Pokud se dva z vašich blízkých, přátel nebo obchodních partnerů rozhodnou
zřídit si u nás osobní nebo podnikatelský účet,
získáte služby v rámci vašeho tarifu zdarma.
Jestliže zůstanou tito klienti u nás déle než 2 roky,
bude vám tato výhoda zachována trvale po celou
dobu existence vašeho tarifu.
Jak to funguje?
Doporučte svým jménem
2 nové klienty

Oba si založí osobní
nebo ﬁremní účet

Vy už nebudete platit žádný
paušální poplatek za váš tarif

Využíváte naplno všech výhod eKonta KOMPLET?
Víte, že v rámci eKonta KOMPLET máte:
Neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank doma i v zahraničí ZDARMA
Neomezený počet elektronických tuzemských transakcí ZDARMA
Nejmodernější mobilní bankovnictví, oceněné v anketě Mobilní aplikace roku 2013
Kreditní kartu, která vám vrací až 6 000 Kč ročně
... a spoustu dalších výhod
Více o podmínkách nabídky na

Nabídka platí pro klienty s tarify eKonto KOMPLET,
Podnikatelské eKonto KOMPLET/BUSINESS/ŽIVNOST/START.

Raiffeisenbank Praha Štěrboholy
Nákupní 389/3
102 00 Praha 10
26 234 093 011
Tel.:

800 900 900
www.rb.cz

Otevírací doba pobočky:
Po–Pá
9:00–19:00
So
9:00–12:00 12:30–19:00
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Veškeré zde uvedené informace jsou platné k březnu 2014 a nejsou přímo návrhem smlouvy.

KOUPÍM POZEMEK, DŮM V TÉTO LOKALITĚ.
TEL.: 602 220 894

KOUPÍM RODINNÝ DŮM VE ŠTĚRBOHOLECH.
PŘÍMO OD MAJITELE. TEL.: 604 617 788
PRODÁM NADSTANDARTNÍ STÁNÍ V UZAVŘENÉ
PODZEMNÍ GARÁŽI V DOMĚ V ULICI
LAUDONOVA. TEL.: 724 548 373

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát A5)
soukromá inzerce
nepodnikající

podnikatelská inzerce

1 str.

1 000 Kč

1 str.

2 000 Kč

2/3 str.

650 Kč

2/3 str.

1 350 Kč

1/2 str.

500 Kč

1/2 str.

1 000 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
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Přijďte si posedět na naší
zahrádku ve stínu zeleně. Vezměte
Re řiště, z Burger s sebou i své ratolesti, které si mohou pohrát
na dětském hřišti. Každý čtvrtek pro vás pořádáme
é h izza,
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D
grilovací večery. Připravujeme pořádání menších koncertů.
Každý pátek již běží live music.
Vše s námi sledujte na facebooku „ restaurace tukan“
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Ochutnejte Tex-Mex kuchyni nebo naší Pizzu či Burgery vše pro Vás připravujeme z čerstvých sézónních surovin.

NOVĚ

- Každý pátek od 21 h LIVE MUSIC

Ústřední 26a,
Praha 10 - Štěrboholy
tel.: 272 701 534
mobil: 725 519 853

www.restauracetukan.cz
info@restauracetukan.cz
iála
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Dolní Počernice

Štěrboholy
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Děkujeme Vám za váši návštěvu

