HISTORIE
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT
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Výsledky voleb

Počet
volených
členů Počet
zastupi- volebních
telstva obvodů
celkem
7
1
1

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je tu podzim, krásně vybarvený a poměrně
teplý. Zdá se, že první školní den, kdy jsem vítal
dvacet pět nových žáčků do 1. třídy, je dávnou
minulostí a z oněch žáčků jsou již zkušení žáci.
Podzim nám přinesl komunální volby. Rád
bych nejprve zhodnotil práci zastupitelstva,
v jehož čele jsem měl tu čest stát v uplynulém
funkčním období. Co se nám podařilo? Za největší úspěch považuji vyřešení problému posledních dvou let – navýšení kapacity mateřské školy
výstavbou nové budovy v parku Hrušov. Získat
na tuto stavbu finanční prostředky nebylo vůbec
snadné. Ale podařilo se a v současné době již
probíhá dostavba druhé části.
Důležité bylo i vyřešení zklidnění dopravy
v oblasti ulic Nad Horizontem, Upravená
a K Lesíku. Myslím, že opatření, která se nám
společně s občany podařila prosadit, fungují
a přispěla k bezpečnosti dopravy v městské části.
Dále se podařilo prodloužení linek autobusu tak,
aby nekončily na bývalé konečné – Štěrboholy
a aby propojily městské části od Prahy 15 přes
Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Dolní Počernice až
na Černý Most.
Za úspěch považuji i to, že komerční pronájem Sportovní haly Štěrboholy funguje a nemalé
finanční prostředky, které plynou z tohoto pronájmu, může městská část použít na případné
opravy či dofinancování investičních akcí.
Jsou ale také věci, které se nám nepodařilo
prosadit či zrealizovat. Jedna z nich je, „donutit“
Prahu a odbor městského investora k dokončení poslední části rekonstrukce ulice Ústřední
v lokalitě Nových Štěrbohol, s tím spojenému
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zpr.
1

v%
100,00

abs.

Počet
kandidátů
8
7

Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název
ODS

2 176

v%
62,28

2

TOP 09

1 318

37,72

1

Jmenný seznam
Kandidátní listina

číslo

odvodnění komunikace, k výstavbě dvou nových
zastávek městské hromadné dopravy a především k vybudování bezpečného přechodu pro
chodce. To samé platí o vybudování nových zastávek BUS v ulici Nedokončená. Rozhodně se
nevzdáme.
Rád bych poděkoval všem zastupitelům za
společně vykonanou práci a zájem o dění v naší
městské části. Můj velký dík patří zastupitelům,
panu Josefu Urbanovi a Ing. Jaroslavu Malinovi,
kteří po dlouholetém působení v zastupitelstvu
odcházejí, protože to byli právě oni, kdo mi před
sedmi lety při přebírání úřadu starosty pomáhali
zorientovat se v pravidlech státní správy.
Volby jsou za námi a Vy občané jste rozdali pomyslné karty. Před novým zastupitelstvem
stojí nemalé úkoly. Zejména to bude dostavba
Mateřské školy, která by měla být dle platných
smluv dokončena na jaře 2015, a dále rozšíření
Základní školy z důvodu potřeby navýšení kapacity prvního ročníku, a to již ve školním roce
2015/2016.
Přeji nám všem, ať se nám práce daří.
František Ševít – starosta
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Okrsky

název

Voliči
v seznamu
1 224

Vydané
obálky
602

Volební
účast
v%
49,18

Přepočtený základ
dle
počtu kandidátů
3 494,00
3 494,00

Přepočtené %
platných hlasů
62,27

37,72

Platné
hlasy
3 494

Počet
mandátů
4

3

Kandidát
poř.
číslo

Odevzdané
obálky
600

Hlasy
věk
42

Navrhující
strana
ODS

Politická
příslušnost
ODS

Pořadí
abs. v % zvolení
392 18,01
1

1

ODS

1

příjmení, jméno, tituly
Ševít František

1

ODS

3

Oplíštil Jindřich

38

ODS

BEZPP

349

16,03

2

1

ODS

5

Borská Lucie

40

ODS

BEZPP

326

14,98

3

1

ODS

2

Čikara Jan

38

ODS

ODS

260

11,94

4

2

TOP 09

2

Lapka Jan Ing.

31

TOP 09

BEZPP

239

18,13

1

2

TOP 09

1

Kollmann Petr Ing.

49

TOP 09

TOP 09

205

15,55

2

2

TOP 09

3

Šnajberková Jaroslava

64

TOP 09

TOP 09

158

11,98

3

František Ševít
starosta

Jindřich Oplíštil
zástupce starosty

Lucie Borská
předsedkyně Finančního
výboru

Ing. Jan Lapka
předseda Komise pro
dopravu, bezpečnost
a životní prostředí

Ing. Petr Kollmann
předseda Kontrolního
výboru

Jaroslava Šnajberková
předsedkyně Komise
pro občanské a kulturní
záležitosti
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Jan Čikara
předseda Komise výstavby
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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:
OKRSKÁŘI: Morkovca Ján,
Málek Richard, Nalewajka David
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 usnesení zastupitelstva městské části
za období červen–září 2014
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
SCHVALUJE:
• sestavu k návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015
a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019
• prodloužení doby nájmu nebytových prostor v objektu bez č. p. v ul. Granátnická na
pozemcích parc. č. 100/1 a 100/3 v k. ú.
Štěrboholy Mgr. Kláře Bucharové za účelem
provozování předškolního zařízení Bullerbyn
school do 30. 6. 2015 za stávajících podmínek.
• podání žádosti hlavnímu městu Praze o odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m.
Prahy městské části Praha – Štěrboholy. tj.
– pozemku parc. č. 418/4 – ostatní plocha
o výměře 180 m2
– části pozemku parc. č. 418/1 odděleného
geometrickým plánem č. 1157-63/2014
a označeného jako parc. č. 418/5 – ostatní
plocha o výměře 347 m2
vše v k. ú. Štěrboholy pro narovnání majetkoprávních vztahů podle faktického užívání pozemků.
• poskytnutí finančního daru FOD Klokánek
Štěrboholy ve výši 15.000 Kč na zajištění prázdninových pobytů dětí umístěných
v tomto zařízení
• osvobození o.p.s Kroužky od platby nájemného za užívání tělocvičny v ul. Granátnická
a zasedací místnosti v ul. K Učilišti 298/16a
ve školním roce 2014/2015 pro žáky ZŠ a MŠ
Štěrboholy.
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SCHVALUJE:
tuto dohodu mezi Městskou částí PrahaŠtěrboholy a Danem a Gadem Propperovými,
zastoupenými JUDr. Liborem Šlaufem, advokátem, sídlem Národní 6, 110 00 Praha 1, o vypořádání podílového spoluvlastnictví a vzájemném
vypořádání:
Městská část Praha-Štěrboholy se na základě
této dohody stane výlučným vlastníkem těchto
nemovitostí:
1. Budova č. p. 30 s příslušenstvím na pozemku
parc. č. 52/1 a pozemky parc. č. 52/1
a 487/7 v k. ú. Štěrboholy
2. Budova č. p. 2 s příslušenstvím na pozemku
parc. č. 39 a pozemky parc. č. 39 a 487/8
v k. ú. Štěrboholy
3. Plocha v blízkosti ulic U Školy/Ústřední parc.
č. 21, 364, 366/1, 366/2 a 483/4 v k. ú.
Štěrboholy
4. Pozemky parc. č. 302/29, 302/142 – koloniál, kurt, zeleň – v k.ú. Štěrboholy
5. Komunikace Nad Horizontem, Perspektivní,
Radostná, parc. č. 299/4 a 302/5 v k. ú.
Štěrboholy
6. Pozemky Novoštěrboholská parc. č. 462/7
a 462/8 v k. ú. Štěrboholy
7. 
Vodní plocha Novoštěrboholská parc. č.
496/3,496/8,496/9,496/10 a 496/11 v k. ú.
Štěrboholy
Dan a Gad Propperovi se stanou výlučnými
vlastníky těchto nemovitostí:
1. 
Budova č. p. 135 s příslušenstvím na pozemku parc. č. 26 a pozemků parc. č. 26 a 27
v k. ú. Štěrboholy
2. 
Pozemky u Cihelny/Jahodnice, parc. č.
191/1, 191/6, 191/7 a 191/8 v k. ú.
Štěrboholy.
Ohledně vypořádání shora uvedeného majetku
bude mezi spoluvlastníky uzavřena smlouva.
Hodnota nemovitostí a z ní vzniklá částka
vzájemného vypořádání bude vycházet z ceny
nemovitostí stanovené znaleckými posudky
Ing. Kamily Štěpánkové:
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č. 477-72/13 ze dne 25. 11. 2013
č. 478-73/13 ze dne 26. 11. 2013
č. 479-74/13 ze dne 27. 11. 2013
č. 480-75/13 ze dne 28. 11. 2013
č. 482-77/13 ze dne 30. 11. 2013
Dan a Gad Propperovi se vzdají nároku na vypořádání z titulu jejich spoluvlastnictví na pozemcích
v k. ú. Štěrboholy, které jsou ve vlastnictví soukromých osob a jsou zastavěny bytovými objekty,
a uzavřou za tímto účelem potřebné smlouvy o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví tak, aby v katastru
nemovitostí ohledně těchto pozemků bylo zapsáno
jen vlastnické právo soukromých osob.
PROJEDNALO:
žádost o souhlas s umístěním kabelového vedení
v rámci stavby světelného signalizačního zařízení
nové křižovatky SSZ 0.735 – KUTNOHORSKÁ –
MALÉ OC ze dne 8. 7. 2014.
TRVÁ:
na svém nesouhlasném stanovisku ke stavbě světelného signalizačního zařízení nové křižovatky na
ul. Kutnohorská, a tím i zamítá umístění kabelového vedení v pozemku parc. č. 375/1 v k. ú.
Štěrboholy, který je ve správě městské části.
POVĚŘUJE:
1. MCT-RR s.r.o. se sídlem Praha 16 – Radotín,
Kolová 212/4 zpracováním zástavbové studie
a přípravou podkladů pro podání žádosti o financování projektu „Přestavba základní školy
Praha 10 – Štěrboholy“ na MŠMT.
2. starostu městské části podáním žádosti Radě
hl. m. Prahy o udělení předchozího souhlasu
k podání žádosti o financování projektu
„Přestavba ZŠ Praha 10 – Štěrboholy“ z programu MŠMT č. 133 310 Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.
3. starostu městské části podáním projektového
záměru „Přestavba ZŠ Praha 10 – Štěrboholy“
na MŠMT v termínu do 31. 8. 2014.
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – ŠTĚRBOHOLY

KLUBOVKA
Vodorovně: A. Římských 2155; Odtékání;
B. 1.DÍL TAJENKY; C. Šumivé víno; Jeskyně;
Český Architekt; Angl. ANO; D. Cirka; Domácky Leona; Hodnota zboží vyjádřená v penězích;
Angl. bílý; E. Vyrývání; Něm. NE; Spadnutí;
Otcové (knižně); F. Již; Stupeň citlivosti filmu; 2.DÍL TAJENKY; Vlastní Tině; G. Jméno
fenky; Justice; Řecký bůh války; SPZ Tachova;
H. Tu máte; Stlouci něco dohromady; Frknutí; Zn.hliníku; I. Anglicky krysy; Bylinný odvar;
Německé sídlo; Obdivovatel všeho módního; J.
3.DÍL TAJENKY; K. Pohádková bytost; Zase;
Hrdinka počítačových her; Okr. hygienická stanice; L. Činnost; Rumun.župa; Vidiny ve spánku; Bědovat; M. Neochoten; Ital.sopka; Něm.
východ; Pytlácké nástrahy; N. Nepravé zlato
(řídce); 4.DÍL TAJENKY; Běloveská kyselka
O. Řadová číslovka; V tomto roce
Svisle: 1. Austral. step, Porostlá trnovníky;
Materiál na nábytek; 2. Žvásty; Choť; Balík
(zast.); 3. Mrknutí; Husarský kabátec; Vzdor;
Pohodný; 4. Zármutek (bás.); Otírat (o kočce);
Nečistota v komíně; Avšak; 5. Zn. Cesia; Sena;
Ňadro; Římských 1500; 6. Popěvek; Hrdinská
báseň; Angl.zbožňovat; Kilometr; 7. Synové
dcery; Opak líce; Programovací jazyk; Citoslovce zvuku trubky; 8. Citoslovce údivu; Předložka; Sloven.Ir; Nezáživná; 9. Osobní zájmeno;

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 přistavení VOK v 2. pololetí roku 2014:
čtvrtek 16. 10. 2014
od 14.00 do 18.00 hod.
čtvrtek 20. 11. 2014
od 14.00 do 18.00 hod.

Poštovní novinová služba; Douti; Jméno lvice; Inic. herečky
Laurinové; 10. Otvor; Dvojice; Psice; Citoslovce překvapení;
11. Tvoje; Angl.voda; Otvory; Nasávat; 12. Opal; Atletické
náčiní; Biceps; Vzorec oxidu Titanu; 13. Otázka na čas; Elektr.nabitá částice; Starší vztažné zájmeno; Velký pytel; Česká
politická strana; 14. Sněžný muž; Hraniční poplatek; Hlavní
město Bangladéše; 15. Řeka protékající Paříží; Sochařský portrét hlavy a části hrudníku
POMŮCKY: PRÉE, RIED, ARAD, SCRUB
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Pomsta je sladká, ale často zkazí žaludek.

Chladná rána, stromy převlékající se ze svého
monotónního zeleného šatu do překrásných zlatočervených hábitů a výmluvy, že za deprese
a špatné nálady může přece ten melancholický
podzim! Období ověnčené hned několika svátky je
konečně zde a s ním i pokora, s níž se příroda odevzdává zimě, ticho, jež nepřeruší ani ptačí zpěv
a sluníčko, které mnohdy potěší víc než to letní.
Víte, upřímně mě mrzí, že neslavíme podobný svátek, jakým je v Americe Halloween.
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Přes všechnu kritiku, že to je svátek „amíků“
a že bychom měli dodržovat pouze české
svátky – ale proč? Proč si jeden den v roce
nepřipadat v kostýmu zombie či ducha úplně
normálně a neužít si tento svátek, při němž se
ponuré dýně mění v strašidelná, ozubená nebo
usměvavá strašidla, do sytosti? Hezkou alternativou jsou Dušičky, kdy si právě na podzim
můžeme připomenout vzpomínku na ty, kteří už
tu s námi nejsou.
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Termíny
sobota
sobota
sobota

přistavení
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.

Mobilní sběr nebezpečného
odpadu v roce 2014 proběhne:
v úterý 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.

Další samostatnou kapitolou jsou komunální
volby, které jsou nedílnou součástí každé čtyři roky.
Lživými slogany, vyretušovanými obličeji a nesplnitelnými sliby jsme byli krmeni v průběhu několika týdnů.
A když už jsme splňovali standard, mohli jsme být využiti k účelu – volbě politické strany, která nám snad
nějakým zázrakem mohla být sympatická. Euforičtí
nově zvolení politici už se mohou těšit, až si vylepší
svou životní úroveň, jak to však bude s námi? To je
ve hvězdách, rozhodně však ne však na magistrátu.
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Pojďme si raději rychle užít barevného podzimu, než nás opět prodejci zahltí vánočním zbožím a přesvědčí nás tak, že Vánoce máme nejlépe
slavit už v polovině září. Zažeňte chmury, které
přináší šedivé počasí, a radujte se z babího léta!
Tereza Mrázková
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Štěrboholy
v datech
historie
Vzpomínka na
Štěrboholy od
Zdeňky Křtěnové
(pokračování)
Vzpomínám si na jedny válečné Vánoce –
pokračuje ve svých vzpomínkách na Štěrboholy
Zdeňka Křtěnová. Tetička obětovala část lístků
na cukr, zakoupila za ně čokoládové bonbóny ve
staniolu a já je zavěsila na vánoční stromek. Ve
válce měl občan nárok na poukaz k zakoupení
jedněch zimních a jedněch letních bot. Ty letní
byly většinou sandály s dřevěnou podešví.
Po pravé straně silnice vedoucí do Dolních
Počernic stála ještě řada domků, které patřily
do Štěrbohol. Pokud si pamatuji, tak zde bydlela
paní Líbalová se synem. Tetička se ho jednou zeptala, čím chce být, až vyroste, a on bez váhání
odpověděl: „hercem, jako můj táta“.
Jeho otce, Jaroslava Líbala, jsem poznala
osobně v padesátých letech ve Velvarech, kde
působil jako ředitel hudební školy. Před tím
byl tenoristou německé opery v Praze, (Státní
opera), později velice populárním operetním zpěvákem. Silné astma mu ale znemožnilo další pěveckou kariéru, a proto přijal místo ředitele divadla „Uranie“ v Praze Holešovicích. Do velvarské
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hudební školy dojížděl z Prahy se svou druhou
manželkou, bývalou baletkou, která se jmenovala
Vlasta, ale říkal jí „Pepíčku“. Když v roce 1957
pan J. Líbal zemřel, pohřeb se konal v mlhavém
březnovém dni – pokud si pamatuji – v Praze na
Olšanech. Přišlo hodně lidí a zde jsem poznala
mezi smutečními hosty i Járu Pospíšila a operní
pěvkyni Slávku Procházkovou. Je dost pravděpodobné, že Jaroslav Líbal zajížděl do Štěrbohol za
svým synem a nějaký čas zde také bydlel.
Paní Z. Křtěnová se ve svých vzpomínkách vrací
zpět do protektorátní doby a to tímto příběhem.
Němečtí okupanti vydali nařízení, že mladí
lidé, hlavně ti, kteří se narodili v roce 1921,
budou nasazeni v Říši ve válečném průmyslu.
Nařízení se týkalo jenom svobodných, a proto
docházelo i k urychleným sňatkům. Tak se také
vdávala strýčkova kolegyně z kanceláře, která si
brala místního ševce. Svatba se konala v Praze,
ale auta pro nedostatek benzinu nesměla jezdit.
Svatebčanům proto nezbývalo než dojít pěšky až
do Strašnic k tramvaji. Když tetičku začaly dřít
střevíce, vrátila se domů přezout s tím, že je dožene. Rychle se pak vrátila k silnici a doufala, že
jí někdo u „akcízu“ zastaví. Zaradovala se, když
zaslechla zvuk motoru. U tetičky zastavilo černé
osobní auto a řidič otevřel dveře. Tetičce doslova ztuhl úsměv, když ji do auta zval německý
důstojník. Tetička podle distinkce na uniformě
poznala, že se jedná o příslušníka „SS“. Odmítnutí by asi považoval za urážku, a proto do voziŠtěrboholské listy 3/2014

dla nastoupila. Zřejmě mu modrooká blondýnka
imponovala a snažil se zapříst hovor. Tetička
moc německy neuměla, ale vyrozuměla, že ji zve
do kavárny. Mezitím auto dojelo do Strašnic a
tetička se slušně omluvila.
Svatebčané stáli na stanici tramvaje a netrpělivě tetičku vyhlíželi. Všichni viděli přijíždět černé
osobní auto, které přímo u nich zastavilo. Překvapení vystřídalo zděšení, když z auta vystoupil
esesák. Zírali, jak obešel vůz, otevřel dveře a galantně pomohl vystoupit dámě, totiž tetičce, poté
„zahajloval“, vrátil se do auta a odejel.
Zatímco ještě roztřesená tetička vysvětlovala
uvedenou situaci, přijížděla již svatebně vyzdobená
tramvaj. Když v tomto čase nesměla jezdit auta,
mohli si svatebčané objednat „svatební tramvaj“.
Všude v Praze se objevovala napsaná velká
písmena „V“. Uvedené písmeno bylo téměř všude
a na všem. Písmeno „V“ mělo hlásat jakési vítězství německé armády, ale „česká šeptanda“ si je
sdělovala takto: „Vy Volové Věříte Ve Vítězství
Vůdce“.
Rozhlas hlásil, že od Počernic se blíží Schörnerova armáda a proto bylo se čeho obávat.
Štěrboholští rozestavěli stráže. Jedna z nich
přivedla dva Němce, téměř ještě děti, chlapce
a dívku v uniformě Hitlerjugend s tím, aby je tetička prohlédla. Nečekaně jeden z hlídky strčil do
předvedeného chlapce a vyrazil mu z ruky dýku
namířenou proti tetičce. Nemohla tomu uvěřit,
že by takový kluk byl schopen zabít.
S jakým nadšením jsme vítali jaro roku
1945, s jakým dojetím, radostí a vděkem jsme
vítali vojáky Rudé armády. Vesnice se zaplnila
ruskými vojáky. Řadoví vojáci byli ubytováni ve
štěrboholském velkostatku. Důstojníkům bylo
poskytnuto ubytování v domech štěrboholských
obyvatel. U tetičky byl ubytován jeden ruský důstojník, který byl v civilu učitelem a do tetičky
se zamiloval. Tetičku dokonce přemlouval, aby
s ním odejela do Ruska.
Nejjasnější vzpomínka byla na kapitána Goluběnka. Byl to veselý a citlivý člověk. Vyprávěl
Štěrboholské listy 3/2014

Rychlé

informace
formou SMS

Služba je poskytována zdarma, stačí se pouze
přihlásit k odběru informací.
Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší městské části
a zlepšováním komunikace s občany zavádím informační službu – SMAbrána.
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).
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).

infoSMS
Dne 1. 1. 2014 od
10.00 h bude odstávka
vodovod. řadu v 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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Jeden z vojínů Rudé armády, kteří byli ve
Štěrboholech ubytováni (1945)

Vlasta Garnetová – „moje nezapomenutelná
kamarádka“ (1948)

nám, jak přišel ve válce o celou rodinu a svoji
dceru, která byla asi v mém věku, a snad proto
se ke mně choval skoro otcovsky. Stále mě nabádal, abych jedla, že jsem hubená. Dokonce mi
přinesl zastřeleného zajíce a také nám dal svoji
adresu do Oděsy.
Když projevil přání, že by se rád vykoupal,
bylo mu vysvětleno, jak je to s vodou, a proto
bylo dohodnuto, že pojedeme do Prahy, do Karlových Lázní. Tak se také stalo, ale jaké bylo naše
překvapení, když za námi jela kolona dalších aut
obsazených vojáky. Goluběnko nechal zastavit
u karlínské invalidovny, kterou mu tetička na jeho
přání ukázala. Po chvilce se vrátil a přinesl mi obrovský pytlík s tvarohovými buchtami a spoustou
vařených vajec s tím, abych to snědla.
Na naší zahrádce za domkem byl zděný objekt, kde v jedné polovině bylo uskladněno dříví
a uhlí a v druhé části byla prádelna. Byla zde
kamna s kotlem, kde se vyvařovalo prádlo. Kapitán Goluběnko požádal tetičku, že by si zde
vypral prádlo a že vojáci vodu nanosí. Odmítnout
se nedalo, a tak vojáci začali nosit vodu a nějaké mýdlo. Byly to obrovské haldy prádla, takže
nám bylo jasné, že se nejedná jenom o prádlo
Goluběnka, ale i o prádlo jeho vojáků. Z komína

prádelny stoupal kouř a „pradláci“ se činili. Najednou nastal rozruch. Na silnici před zahrádkou
zastavilo nákladní auto a „pradláci“ na ně začali
rychle nakládat ještě mokré prádlo. Jak jsme se
dozvěděli, přišel rozkaz a zanedlouho veškeré
vojsko Štěrboholy opustilo.
Mezi fotografiemi mám jeden obrázek ruského
vojáka, jednoho z těch, kteří pobývali ve Štěrboholech. Na druhé straně je věnování psané azbukou „na paměť Evě“. Dala mi ji Eva Horčíková.
Asi pro ni mnoho neznamenala, mně se dodnes ta
usměvavá tvář černookého chlapce líbí.
Tenkrát se skoro všude a často tancovalo.
Ve válce byly taneční zábavy zakázány a teď
jako by se lidé nemohli tance nabažit. Tancovalo se i v Praze na ulicích. Zažila jsem tuto
neopakovatelnou atmosféru také ve Štěrboholech. Na Břežance byly taneční zábavy snad
každou neděli. Tancovačky zvané „veselice“ byly
zřejmě pořádány komunisty a byly na ně zváni
nějací významní soudruzi. Vzpomínám si, jak na
jedné takové veselici přišel pro mne takový mrňavý střízlík, tak kolem šedesátky, roztáčel mne
a „šveholil“.
Já bych raději tancovala s Valdou Kopou
nebo s Vlastíkem Zimou. Eva Horčíková mně
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pošeptala, že to byl soudruh Krosnař, se kterým
jsem tancovala, a já měla pocit, že jsem u ní
stoupla v ceně. Pro mě to byl jen dědek.
Stejně jako pro mnoho lidí, také tetičce
a paní Hrubé nastala tíživá finanční situace. Obě
ovdovělé ženy ji řešily tím, že nastoupily jako
dělnice do adjustace léků v továrně B. Fragnera
v Dolních Měcholupech. Tetička dlouho v adjustaci nezůstala. Našlo se pro ni místo v účtárně
a příštím roce také pro mne.
V polovině října 1946 jsem se stala nejen zaměstnankyní „Fragnerky“, tehdy ještě neznárodněné, a mým trvalým bydlištěm se do poloviny
roku 1949 staly Štěrboholy.
(Ve svém vyprávění paní Křtěnová uvádí,
že v roce 1951 již ve „Fragnerce“ později přejmenované na „Spofu“ nepracuje a odchází i ze
Štěbohol.)

Zdeňka Křtěnová a Mirek Bayer z Hostivaře,
kterému dala tetička „Tlustou Bertu“ (1949)
Tetička Karla v polích u Štěrbohol (1946)
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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.

1934
Kanalizace
I tento rok nese znaky předešlého. Nezaměstnaných přibylo. Úsilí starosty podařilo se
u nadřízených úřadů „postrčiti“ kupředu zadání
kanalizace a úpravy potoka, takže 4. března
mohlo již obecní zastupitelstvo zadati provedení
téže firmě František Plašil, stavitel v Praze, za
cenu 150.000 Kč. Zaměstnavatel slíbil v prvé
řadě dáti práci zdejším.
Zdravotnictví
Obec přispěla škole na proočkování dětí proti
záškrtu obnosem 300 Kč.
Škola
9. srpna usneseno žádati Ředitelství státních
statků v Praze o výkup č. kat. 162 ve výměře
1690 sáhů na stavbu nové školy.
Stavby
V tomto roce jakož i v předešlém vystaveno
na č. kat. několik domků a vznikla Nová ulice.
Hymna
21. 12. vzpomněli občané 100letého výročí
vzniku písně Kde domov můj.
Kanalizace
Václavu Kuchařovi, kováři č. p. 21 byla vyplacena náhrada za zničenou úrodu při stavbě kanalizace na č. kat. obnosem 800 Kč. V tomto roce
pořízena byla kanalizace od č. p. 5 až k č. p. 14.
Studna
Před školou na č. kat. byla vykopána studna.
Náklady na studnu a pumpu činil … Kč.
12

Sucho
Rok tento i předešlý byly velice suché. Byl
nedostatek vody. Také úroda utrpěla suchem.
Oslavy
7. 3.
V letech 1919–1934 konány byly každoročně
oslavy narozenin T. G. Masaryka, prvního presidenta.
1. 5.
1. máj klid práce zachován ve všech podnicích i v hospodářstvích, pokud bylo možno nepracovati.
6. 7.
6. červenec upálení mistra Jana Husa bylo
vždy pietně vzpomenuto již v předvečer 5. července při hranici, která se pálila obyčejně na
cestě k Homoli. Pořadatel Sbor a MOK.
28. 10.
28. říjen Svátek svobody slaven právě jako
7. 3.. Původně Těl. jednotou Sokol, později jako
6. 8. MOK.
V prvních letech byly oslavy tak početně
navštěvovány jako v letech pozdějších. Našli se
v obci lidé, kteří nešli na některou z uvedených
čtyř oslav, a to buď měl naočkovanou nenávist
k presidentu Masarykovi, na svátek práce díval
se jako na svátek dělníků-socialistů, Mistr Jan
mu byl líčen jako kacíř, ba i 28. říjen nenašel pochopení.
MOK a škola včetně všech pokrokových korporací i politických stran jdou v čele uvědomování občanstva. Bohužel, že i reakční živlové jsou
při práci. Heslo: Osvětou k svobodě vždy vyšší
Štěrboholské listy 3/2014

a větší nachází půdu úrodnou. Zaseto, vzklíčí
a přinese užitek. Obecní rada i zastupitelstvo
v čele se starostou obce Josefem Počtou a všemi
ostatními složkami – komisemi mají nejlepší vůli
prospěti obci. Bohužel, že tísnivé hospodářské
poměry znemožňují rozkvět obce. Jde se zvolna
ale jistě kupředu. Také pokladník Fr. Werner
vede obecní pokladu dobře.
Také spolky vyvinují činnost kulturní, hrají divadlo – Sportovní klub Viktoria má nové jeviště,
pořádají přednášky, besídky a vzdělávací podniky.
Heslo vpředu uvedené hodlají realizovat postavením nové školy na č. kat. 162. To je cíl, ku
kterému chtíc v nejbližších letech (snad 1938?)
dojíti. Snaze té, kronikář zapisuje je pro potomky, volá Zdar!
Konec první části o historii obce Štěrbohol
od prvopočátku po rok 1934.

STRANA
KRONIKY 128–219:
V. část
Historie popsaných čísel. Jak obec rostla:
V místech, kde je dnes č.p. 2, stávala ve 14.
století tvrz a zemanský statek. Osudy téhož jsou
vepsány na str. 28–39 atd. Co se dělo kolem
tohoto statku, zahaluje mlha dávných let. Ves
pustá… Jaká?
Teprve roku 1726 v knize urbární a gruntovní
pražské statku malešického a štěrboholského je
zmínka o vrchnostenských chalupách počtem 4
a panské hospodě.
Chalupa vrchnostenská – Prvá (nynější
č. p. 3). Na této chalupě hospodaří Vavřinec
Šibovský, kterýžto pod žádnou kontribucí není,
nýbrž vrchnosti všecko patří.
Při této chalupě se přinachází okolo 20
strychů. Činže celoroční při sv. Havle platiti povinen jest 12 zlatých.
Štěrboholské listy 3/2014

Chalupa vrchnostenská – Druhá (nynější
č. p. 4) Na této chalupě hospodaří Bartoloměj
Sukovatej, kterýžto … jako u chalupy 1.
Chalupa vrchnostenská – Třetí (nynější
č. p. 5) na této chalupě hospodaří Václav Kalina, kterýžto (jako u chalupy 1. a 2.)
Chalupa vrchnostenská (? utrženo ) Alexandrovská. Pro všechny pak společně:
„Jeden každý chalupník pěší robotou skrz celý týden
vykonati povinen jest. Podruží bez roboty, alebrž všelikým
poselstvím a pomáháním na panská luka též na pole, když
obilí v mandelích stojí, se potřebovati dáti mají .“
Z panský hospody (nynější č. p. 35) platí se
každoročně činže, totiž:
Při svatém Jiří 12 zlatých 30 krejcarů
Při svatém Havle 12 zlatých 30 krejcarů, tak
zapsáno v urbární knize. Kdo měl hospodu pronajatu v tomto čase, nepodařilo se mi zjistiti.
V téže knize čteme, že milostivá vrchnost povolila rozděliti chalupu Alexandrovskou r. 1738 na
dva díly. Tak vznikla chalupa Pátá (nynější č. p. 7)
Zmínka o chalupě Velitovské – šesté? (nepopsáno) snad č. p. nynější 8).
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.
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Letošní 1. září bylo chladné a sychravé. Upustili
jsme tudíž od tradice prvního školního dne venku
a přivítali jsme naše prvňáčky v teple školy. Jako
již tradičně je přišel pozdravit i pan starosta,
který pro ně měl kromě několika milých slov
i pamětní list a malý dáreček. A aby to naši malí
školáci neměli zase až tak úplně jednoduché, připravila si pro ně paní učitelka hned v tento slavnostní den první úkol. Děti musely v klobouku plném různých roztodivných předmětů  poslepu
nahmatat zvoneček, kterým si potom odzvonily
svoji novou a toliko zásadní životní etapu.
Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ

CO NÁS ČEKÁ VE
ŠKOLNÍM ROCE
2014/2015
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Jsme na úplném začátku školního roku, ale
už máme za sebou jednu již tradiční zářijovou
sportovní soutěž pro celou rodinu nazvanou Hoď
si svůj koš. Po dobu jednoho týdne v době provozu odpolední školní družiny házejí žáci a jejich
rodinní příslušníci na koš. Cílem je nastřílet co
nejvíce košů. V jednom dni má každý soutěžící
tři pokusy, které však nelze převádět do dne
následujícího. Čím vyšší počet rodinných příslušníků (příp. známých), tím větší šance na vítězství žáka.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 56
soutěžících.
pořadí
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jméno, třída

Velmi se těšíme na měsíc říjen, který jsme
nazvali Happy měsíc a jehož podtitulem je „Celá
škola bude zářit štěstím“. Na chytlavou melodii
písně Pharraela Williamse budou děti tančit na
různých místech školy, školní družiny a školní
zahrady. Možná se jim podaří roztančit i paní
učitelky, paní kuchařky či ostatní zaměstnance
naší školy.
Na konci října pak proběhne sběrová soutěž.
Sběrem starého papíru podporujeme školní projekt Třídíme, minimalizujeme a snad tím i učíme
děti ohleduplnosti k naší přírodě. Peníze získané
za starý papír využijeme na vylepšení koutků ve
školní družině.
Listopad se pak ponese v duchu draků.
Budeme vyrábět létající i nelétající draky a posléze zorganizujeme jejich vernisáž.
V prosinci si zasoutěžíme v maskách čertíků
při již tradičním ČERTÍM REJI a nový rok 2015
otevřeme soutěží Štěrboholský talent, ve které
mohou děti ukázat svůj talent a nadání.
Jsme zvědavi na únorovou novinku Cvičíme
jógu. Pod heslem „Kdo je s jógou kamarád, na
světě si žije rád“ budeme děti v jednotlivých
koutcích seznamovat se světem jednoduchých
jógových cvičení. Cvičení jógy je vhodné pro
každé dítě, vede ke zdravému způsobu života
a probouzí v něm radostný přístup k sobě i okolí.
Pomáhá zbavit se stresu a navozuje psychickou rovnováhu. Podporuje zdravý tělesný vývoj,

Lenka Kuchinková
vedoucí školní družiny

počet
nastřílených košů

1.

Jan Höfner, 4. roč.

34

2.

Dominik Kuzma, 4. roč.

29

3.

Viktorie Špringarová, 2. roč.

28
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rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá lepšímu poznání sebe i druhých. Cvičení
jógy je balzám pro tělo. Dělá ho odolnějším,
pružnějším, pomáhá při nápravě vadného držení
těla a celkové odolnosti organismu.
V březnu nás čeká tematická škola v přírodě
ve Střelských Hošticích, tentokrát pod tajemným názvem Kouzla a čáry. U čarování však zůstaneme i v následujícím měsíci, a to při oblíbené
soutěži v maskách čarodějnic. V měsíci dubnu
proběhne i jarní sběrová soutěž.
Květen věnujeme s dětmi našim milovaným
maminkám. Určitě se naučíme nějakou básničku,
budeme maminky malovat a vyrobíme jim malý
dárek.
A jsme na konci. Poslední měsíc školního roku
je již tradičně ve znamení příprav zahradní slavnosti. Vyrábíme kulisy, suvenýry a pečeme dobroty do stánků na naše zahradní tržiště. Nejen
v červnu děti rády staví hrady a různé stavby
z písku, skáčou na trampolíně, jezdí na naší nové
skluzavce nebo hrají míčové hry na hřišti školní
zahrady. Červen už voní prázdninami, a tak je
pohyb tou nejlepší přípravou na ně.

Štěrboholské listy 3/2014
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TO JE,
PANE,
PODÍVANÁ!
Už není žádným tajemstvím,
že se co nevidět do nové školky
v parku Hrušov přestěhují i děti
ze třídy Berušek a Myšek.
Všichni se na to, že budeme mít
k sobě blíž, budeme mít stejné
podmínky k práci, učení a hře,
moc těšíme.
S výstavbou druhé části
mateřské školy se dětem naskýtá každý den neuvěřitelná
podívaná a dává mnoho podnětů k netradičním prožitkům.
Bagry, nákladní auta i jeřáby
při práci děti pozorují každý den
a mnohdy musíme svou činnost
přerušit, pokud se právě objeví
nový stroj, který děti ještě při
práci neviděly. A tak pozorujeme za okny, pozorujeme přes
plot, hrajeme si na stavbaře
a nové zážitky se objevují i na
obrázcích malovaných dětmi.
Největším zážitkem však pro
děti bylo dopoledne strávené
16
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přímo na stavbě při bagrování prostor pro základovou desku. Vedoucí skupiny bagristů vyvezl
stranou bagrovací stroj a postupně s největší
opatrností si všechny děti samy vyzkoušely, co
všechno musí v kabině bagrista udělat, než se
rypadlo dá do pohybu, nabere hlínu a kousek
opodál ji zase vysype. Za zmínku stojí snad ještě
to, že bagrovaly i paní učitelky, ale děti i pan bagrista se shodli, že paní učitelka by měla zůstat
paní učitelkou
Bc. Yvona Grunclová
zástupkyně ředitelky pro MŠ
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ADVENTNÍ
ZASTAVENÍ
Letos již pošesté se v ZŠ Štěrboholy uskuteční
Adventní zastavení. Velmi dobře si pamatuji myšlenku jeho vzniku a stejně tak si i pamatuji, jak
obtížně jsme pro tuto myšlenku hledali ten pravý
název. Návrhů bylo mnoho, ale pořád to tak nějak
nebylo ono až do chvíle, kdy zaznělo „Adventní
zastavení“. Ano, právě tato dvě slova vystihují naprosto přesně podstatu této akce. Slovo Adventní
má připomenout dobu Adventu. Dobu, kdy se
blíží dětmi tolik milované Vánoce, dobu jejich
příprav a očekávání. Slovo zastavení pak mělo
vyjádřit myšlenku alespoň na malou chvíli přestat
spěchat, alespoň na chviličku se zastavit.
Adventní zastavení se každoročně koná venku
v areálu školního hřiště. Jeden rok bylo téměř
deset stupňů pod nulou a ozvučovací technika
byla tak trochu proti této teplotě. Jiný rok zase
sněžilo tak, že prokřehlí hudebníci museli být
schováni pod deštníky, aby nedošlo k poškození
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jejich hudebních nástrojů. Počasí je tudíž nedílnou součástí celé akce, a tak i proto byly od
samého počátku ve scénáři Adventního zastavení pouze dva hlavní body. Tím prvním je jedna
píseň v podání žáků školy. Ta číslovka jedna je tu
moc důležitá, nejen již z výše zmíněných důvodů,
ale také proto, že nácviku písně se každoročně
účastní opravdu všichni žáci školy (letos nás
bude 98) a věřte mi nebo ne, secvičit i tu jednu
jedinou píseň, není otázka několika málo hodin
či dnů. Tím druhým bodem je pak slavnostní
rozsvícení stromu. Pravda, modřín opadavý není
právě prototypem vánočního stromečku, ale ten
náš modřín je jednou z dominant školní zahrady.
Je to solitér, který je vidět téměř ze všech částí
Štěrbohol, a proto i letos právě tento strom pan
starosta slavnostně rozsvítí.
A tak vy, kteří máte chuť se ve čtvrtek 4. 12.
u nás na chvilinku zastavit, jste co nejsrdečněji
zváni.
Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ
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KULÍŠKOV PRO
NEJMENŠÍ
příprava dětí na mateřskou školu pro děti
od 22 měsíců
Kulíškov pro nejmenší vstoupil po prázdninách
do nového školního roku 2014/2015.
Předškolka nabízí:
• hezký, pestrý a tematicky zaměřený program
pro malé děti.
• mnoho hraček, knížek, stavebnic pro správný
rozvoj dětí.
• výtvarnou činnost – malujeme, kreslíme, lepíme, modelujeme; z každého dopoledne si
děti odnášejí vlastní výrobek.
• hudební a pohybové aktivity – zpíváme, tančíme, učíme se říkanky a básničky.
• sportovní aktivity – cvičíme a sportujeme
v hale, která nám díky své velikosti nabízí
mnoho možností. Využíváme tu nejen náčiní,
ale i nářadí.
• pobyt venku – za příznivého počasí využíváme přilehlá sportovní a dětská hřiště, která
se nacházejí v areálu a jsou oplocená.
• maňáskové divadélko – na závěr dopoledne
děti zhlédnou pohádku z našeho divadélka.
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Kulíškov pro nejmenší je otevřen od pondělí
do pátku od 8.30 do 13.00. Není nutné, aby
vaše děti navštěvovaly školičku každodenně.
Děti přijímáme během celého roku. Více se
o nás dozvíte na našich internetových stránkách
www.predskolka-kuliskov.cz či na facebooku –
facebook.com/kuliskov.2013. Kontaktní telefony jsou 602 281 186, 602 688 426.
Nově nabízíme aktivitu pro rodiče, kteří
chtějí využít dopolední čas pro hraní badmintonu
či tenisu. Zajistíme vám ve spolupráci s HAMR
sportem i hodinové hlídání vašich dětí.
Těšíme se na Vás i Vaše dětičky.
Za Kulíškov pro nejmenší
Hana Škodová a Olga Kozačová
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Zhodnocení jarní části sezóny
2013/14 a pozvání na podzimní
část soutěžní sezóny 2014/15
Jistě jste již zaregistrovali zvýšený ruch v našem fotbalovém areálu. Začala nám podzimní
sezóna ročníku 2014/2015, koncem srpna pro
A tým dospělých a v září i pro zbývající týmy –
B mužstvo dospělých, mladší dorost, mladší
žáky, starší a mladší přípravku.
V této sezóně bychom rádi s A týmem dospělých atakovali nejvyšší příčky v I. A třídě a
nebránili bychom se ani postupu do nejvyšší
pražské soutěže – Přeboru. K tomuto přání nás
vede fakt, že jarní část minulé fotbalové sezóny
jsme suverénně vyhráli, když se nám podařilo
získat 29 bodů z 39 možných, a jen horší podzimní část, kdy jsme získali pouhých 15 bodů,
nám neumožnila postoupit do Přeboru – k postupu chybělo 6 bodů a mohli jsme v něm nahradit Kolovraty. Bohužel, začátek sezóny se
nám nevyvedl tak, jak jsme si představovali, a po
pěti kolech jsme získali pouhých 5 bodů. Až budete číst tyto řádky, budeme na tom snad lépe
a najdete naše mužstvo v horní části tabulky.
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Vítězstvím v 2. kole Poháru PFS na hřišti Újezdu
nad Lesy 2:1 a velice slušný výkon v remízovém
soutěžním utkání s Vyšehradem B v týdnu od
15. do 22. září jsou snad předzvěstí lepších časů.
Ve 3. kole Poháru se 28. 10. utkáme s ČAFC
Praha na našem hřišti.
B tým dospělých se po jedné sezoně strávené
ve 3. třídě opět vrátil do 2. třídy, do které určitě
svými výkony patří. Bohužel ani Béčko nezahájilo podzim nijak oslnivě a po třech porážkách
se nachází v druhé polovině tabulky. Ale přesto
všichni doufáme, že tuto třídu v této sezóně bezpečně zachráníme.
U mládežnických týmů jste si určitě též všimli
nové skutečnosti. A to, že jsme poprvé v historii klubu přihlásili do soutěže čtyři týmy, neboť
mládežnická základna se nám utěšeně rozrůstá
a snad se pomalu dopracujeme k tomu, že budeme moci první odchovance zkoušet již příští
sezónu v dospělých týmech. V současnosti má
oddíl 182 členů, z nichž nadpoloviční většinu
tvoří mládež. V současné době se soutěže mládeže teprve rozbíhají, takže nelze ještě nic hodnotit, ale předpokládáme, že se naši mládežníci
v soutěžích již otrkali a budou dělat radost jak
nám, tak rodičům a příznivcům, kteří je v hojné
míře chodí povzbuzovat. Jako příklad uveďme
zápas mladší přípravky v 1. kole, kde kluci uhráli
remízu 10:10 na Kavčích horách s AFK Podolí.
Soupeř byl sice starší a měl na střídání daleko
více hráčů, ale v první čtvrtině zápasu to rozhodně nebylo znát. Soupeře jsme dobře presovali
a dostali ho pod tlak. V dalších čtvrtinách nám
však evidentně docházely síly, jelikož soupeř točil
tři čtyřky, a jeho hráči tudíž byli odpočinutější.
Štěrboholské listy 3/2014

Kluci si rozhodně zasloužili pochvalu za bojovnost a nasazení a je jen potřeba dál pilně
pracovat na tréninkách a zlepšovat fotbalové
dovednosti.
Stále pokračujeme v náboru malých fotbalistů a fotbalistek ročníků 2006–2009 do mladší
přípravky. Pokud chcete, aby vaše dítě dostávalo
pravidelnou dávku sportu, našlo si nové kamarády a naučilo se chování v kolektivu, tak neváhejte a přijďte mezi nás. Tréninky probíhají
každé pondělí, úterý a středu od 16.00 – s sebou
sportovní oblečení a obuv. Všechny tréninky probíhají na přírodní trávě pod dohledem kvalitních
trenérů s trenérskou licencí. Zároveň mohou
ve stejné dny od 17.00 do 17.30 přijít zájemci
i ostatních věkových kategorií a hlásit se trenérům mládeže Jiřímu Studíkovi a Jakubu Rajdlovi.
Děkujeme všem trenérům, funkcionářům,
doprovázejícím a pomáhajícím rodičům za jejich
Štěrboholské listy 3/2014

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
20. 9. 2014 tajemník Zdeněk Edlman, za
přispění trenéra mládeže Jakuba Rajdla.
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
TĚLOCVIČNA ROZPIS

www.sokol.sterboholy.cz
pondělí

Ženy – Aerobic

19:00–20:10

Ženy – Bosu

20:10–21:10

úterý

středa

19:00–20:15

čtvrtek

Rodiče a děti

pátek

sobota

neděle

10:00–11:00

Zdravotní cvičení – senioři

Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
+420 725 555 321
e-mail: info@veselycertik.cz
web: www.veselycertik.cz

18:00–19:00

Všestrannost žákyně

17:00–18:00

Všestrannost žáci

16:00–17:00

Nohejbal – Lapka

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

20:30–22:00

JU-JITSU

18:00–19:00

Podiové skladby 6–9 let

16,00–17,00

17:30–19:00

18:00–19:00

Badminton Lapková

09,00-10,00

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY
PRO ROK 2014
Členské příspěvky

Mládež do 18-ti let, studenti a důchodci

100 Kč

Dospělí

300 Kč

Oddílové příspěvky
Rodiče a děti

zdarma

Všestrannost žactvo 3–6let

200 Kč

Všestrannost žákyně

200 Kč

Všestrannost žáci

200 Kč

Ženy

300 Kč

Zdravotní cvičení

200 Kč

Oddíl nohejbalu

300 Kč

Oddíl volejbalu

300 Kč

Oddíl badmintonu

300 Kč

Muži – futsal

300 Kč

SK VIKTORIA – přípravka kopaná

zdarma

JUDO

300 Kč

Zápisy se konají vždy v příslušných
cvičebních hodinách jednotlivých oddílů.
22

RODINNÝ KLUB
a MATEŘSKÉ
CENTRUM
VESELÝ ČERTÍK

PRAVIDELNÉ AKTIVITY: Volná herna:
50 Kč/rodina – Po 9.00–12.00, 15.30–18.00,
Út, St, Čt 9.00–12.00; 15.00–18.00; Pá 09.00–
12.00 • Krůček do školky – Dopolední školička –
250 Kč/dítě – St, Pá 08.30–12.30
Nově v podzimním semestru: Recykláček –
ekologické tvoření, Ostrov objevů, Dramaťáček,
Rytmika a tanečky, Sportovní hry, Cvičení
s miminky. Kompletní nabídka kurzů na
www.veselycertik.cz
Nově v čertíkovi: Pilates pro těhotné – více informací na webových stránkách.
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY V ŘÍJNU 2014:
12. 10. 2014 Rodinné konstelace 9.00–18.00
600 Kč/os. Více informací na webových stránkách.
15. 10. 2014 Tvoření z Fima od 19.00, cena
250 Kč

17. 10. 2014 Beauty day 15.00–20.00 kosmetika, masáže, manikúra, pedikúra – cena dle výkonu – hlídání dětí zajištěno
18. 10. 2014 Velký podzimní čertíkovský bazar
14.00–18.00 (pro prodávající od 13.00, cena
100 Kč/stůl) Máte doma již nepotřebné věci po
dětech? Přijďte je nabídnout jiným maminkám.
Pro nakupující vstup zdarma.
24./25. 10. 2014 Pyžámková noc v Čertíkovi
18.00–10.00
Toužíte po volném večeru? Svěřte vaše děti
do našeho čertovského nočního doupěte a načerpejte novou energii. Cena: 400 Kč/1 dítě,
600 Kč/sourozenci
31. 10. 2014 Helloweenský rej 15.00–19.00,
cena 150 Kč/dítě, 200 Kč/sourozenci
Více akcí najdete na www.veselycertik.cz
nebo na facebooku/Veselý čertík – mateřské
centrum a rodinný klub.

Kurzy a kroužky:
Podzimní semestr: 11. 9. 2014–30. 1. 2015; kurzy lze navštěvovat i jednorázově dle potřeby.
Pondělí
9.30 Cvičení s miminky
4–8 měsíců
9.30 První krůčky k hudbě
(Yamaha Class) 1,5–2,5
roku
10.30 Cvičení s miminky
8–12 měsíců
10.30 První krůčky k hudbě
(Yamaha Class) 2,5–3,5
roku
16.00 Baletní přípravka
3–6 let
17.00 Baletní přípravka
3–6 let

Oddil volejbalu
Štěrboholské listy 3/2014

Úterý
9.30 Hrátky s batolátky
1–2 roky
9.30 První krůčky k hudbě
(Yamaha Class) 1,5–2,5
roku
10.30 Čertovský kombo-mix
2–4 roky
10.30 První krůčky k hudbě
(Yamaha Class) 1,5–3 roky
16.00 Montessori pracovna
1,5–3 roky
16.00 Dramaťáček 3–5 let
17.00 Montessori pracovna
3–6 let
17.00 Dramaťáček 5–7 let
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Středa
8.30 Krůček do školky –
dopolední školička 2,5–5 let
9.30 První krůčky k hudbě
(Yamaha Class) 1,5–3 roky
9.30 Ostrov objevů
„Námořníci“ – 12–24 měsíců
10.30 Ostrov objevů
„Kormidelníci“ 24–36 měsíců
16.00 Výtvarné tvoření
3–6 let
16.00 Angličtina –
začátečníci 3–6 let
17.00 Výtvarka v pohybu
3–6 let
17.00 Angličtina – pokročilí
3–6 let

Čtvrtek
9.30 Hrátky s batolátky
1–2 roky
9.30 Robátka (Yamaha
Class) 4–18 měsíců
10.30 Čertovský kombo-mix
2–5 let
15.30 Rytmika a tanečky –
nejen pro holčičky 2–3 roky
16.00 Recykláček –
Ekologické tvoření 4–8 let
16:15 Rytmika a tanečky –
nejen pro holčičky 3–4 roky
17.00 Recykláček –
Ekologické tvoření 4–8 let
17.00 Sportovní hry 3–6 let

Pátek
8.30 Krůček do školky –
dopolední školička 2,5–5 let
9.30 Montessori dílna
1,5–3,5 roku
10.30 Montessori dílna
1,5–3,5 roku
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Jakoyzástupceyrealitníykancelářey
Fénix Reality,ys.r.o.yproyVásy
zajistímyprodejyneboypronájemy
Vašíynemovitostiyaysytímyspojenýy
kompletníyservis.

Váš soused ze Štěrbohol

Zákazníciyvynašíynabídceynajdou:
-ydomy
-ybyty
-ypozemky
-yrekreačníyobjekty
-ykomerčníyprostory
-yostatníytypyynemovitostí

Vážení senioři,
přijměte pozvání
na tradiční

Předvánoční setkání

s živou jihočeskou dechovkou
a dobrým jídlem.
11. 12. 2014 od 15 hod
v restauraci Na hřišti.

MYSLIVECKÝ PLES
Přátelé myslivosti zvou milovníky tance a dobré zábavy na tradiční
Myslivecký ples, který se koná 24. ledna 2015 od 20.00 hodin
v Sokolovně Štěrboholy – Granátnická ulice.
BO
ZVĚ HATÁ
Ř
TOM INOVÁ
BOL
A

Těšíme se na Vás.
Objednávky míst ke stolu na tel.: 603 843 078.

MINI STUDIO ORIGINAL
Měcholupská 302/29 – koloniál
Praha 10-Štěrboholy

NOVINKA
prodlužování řas technikou řasa na řasu

Kadeřnictví
Manikúra – nehtová modeláž
UV Gel
UV Akryl
P-Shine
Parafínové zábaly
Masáže rukou

Zdenka kadeřnice tel: 608 067 718
Táňa manikúra-nehtová modeláž
tel: 606 247 331

Těšíme se na Vás
www.ministudiooriginal.cz
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Gastronomie bez
polotovarů a bez kompromisů,
s použitím čerstvých a sezónních surovin,
kvalitního masa a domácí výrobou. Přátelská a útulná
atmosféra, bohatě zásobený bar, domácí limonády a čaje
a kvalitní točené pivo.....KAŽDÝ PÁTEK „ LIVE DJ “
Koncept restaurace se opírá o americkou tex-mex kuchyni. Pochutnat
si můžete i na vyhlášených žebrech či křidýlkách, výtečném burgeru,
nebo pizze. Náš šéfkuchař Vás navíc
denně překvapuje nápaditým POLEDNÍM MENU za přijatelnou cenu.

Objednejte si včas stůl v restauraci pro poslední večer tohoto roku
start od 19 hodin
Vstupné 200 kč

Hudba k tanci i poslechu, Welcome drink,
malé občerstvení, půlnoční ohňostroj

Losování o zapůjčení obytného vozu na víkend
a mnoho zajímavých cen

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

www.restauracetukan.cz

Vánocní dárek
60 minut bowlingu
Štěrboholské listy 3/2014

25
Platnost do 31.03.2015

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
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10-Štěrboholy, ROČNÍK VI., číslo 3/2014
vychází kvartálně
Periodický tisk územně samosprávního celku.
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