HISTORIE
KULTURNÍ AKCE
ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT

SLOVO
STAROSTY
Milí spoluobčané,
je tu jaro a s ním i nové číslo Štěrboholských listů. Jako vždy se v nich vrátíme k akcím, které se udály, a zmíníme ty, které nás
čekají.
Asi nejvíce na očích je v poslední době měnící se základní škola. Termín dokončení je konec května letošního roku. V květnu by mělo
začít i kolaudační řízení. O prázdninách ještě
budou probíhat drobné stavební práce v původní budově – dostavba příček, malířské a natěračské práce.
Přestavba školy začala z rozhodnutí zastupitelstva před dvěma roky, zajištěna byla
tehdy pouze polovina potřebných finančních
prostředků. Z dnešního pohledu se možná toto
rozhodnutí jeví jako riskantní, ale jsem přesvědčen, že to bylo rozhodnutí správné, neboť
kdybychom se rozhodli čekat na přidělení celé
částky, čekali bychom možná dosud a škola by
nestála.
V současné době tedy řešíme dofinancování
přestavby, vyjednáváme s novými představiteli
vedení města. V první vlně rozpuštění finanční
rezervy pro Městské části jsme získali 15 mil.
Kč, což je ani ne polovina částky, která je na
dofinancování potřeba. Další finanční rezerva
bude rozdělována v květnu. Začátkem dubna
se bude konat společná schůzka starostů takzvaného „velkého rozvojového území“ Dubeč –
Štěrboholy – Dolní Měcholupy s radním pro
školství Magistrátu hl. m. Prahy. Již v předstihu jsem jménem všech tří starostů písemně
informoval vedení města o stavu školských zařízení v naší lokalitě. V současnosti se tato ob2

last blíží k celkovému počtu obyvatel kolem 8
až 9 tisíc. Nárůst obyvatel je očekáván zejména
na pomezí Štěrbohol a Dolních Měcholup, kdy
zde výhledově v období 3–5 let přibude dalších
cca 2 000 obyvatel. Na zmíněném rozvojovém
území máme jednu devítiletou základní školu
(Dubeč), která má již naplněnu kapacitu a je
nucena odmítat i děti z okolních spádových
oblastí. Dolní Měcholupy odkoupily od developera za sníženou cenu pozemky na výstavbu
devítileté ZŠ a nové MŠ pro 100 dětí. Odhadovaná cena výstavby v současných cenách ve
stavebnictví je na úrovni cca 450 mil. Kč. Tak
velkou investici už nemůže řešit samotná městská část, ale tato investice musí být zařazena
jako strategická investice pro rozvoj školství
přímo pod realizaci Magistrátu hl. m. Prahy.
Sám toto mohu posoudit z vlastní zkušenosti,
kdy naše rekonstrukce trvala celkem 12 let
a nebyla zdaleka tak rozsáhlá jako tato plánovaná investice.
Dokončení rekonstrukce a přístavby školy
je pro zastupitelstvo v letošním roce prioritou. Další investiční akce budou řešeny postupně, v závislosti na finančních prostředcích
poskytnutých z Magistrátu hl. m. Prahy nebo
dle možností z vlastních zdrojů městské části.
Jednou z těchto akcí by měla být výměna UHT
trávníku ve sportovním areálu a výměna již nevyhovujícího osvětlení. Dále hledáme možné
granty na opravu a modernizaci tělocvičny
v ulici Granátnická a plánujeme zadání projektové dokumentace na výstavbu Komunitního
centra (dnes Klub seniorů a zázemí Klubiště).
Od půlky března se ve Štěrboholech potýkáme s problémy v dopravě. Probíhá uzavírka
„Českobrodské“ v Běchovicích a současně
začala oprava Jižní spojky v úseku u nájezdu
u „Zeleného domku“. V druhé etapě se bude
opravovat celá část podél Europarku až ke
sjezdu na Štěrboholy v oblasti Dolních Počernic. Celá akce je plánovaná až do 4. 8. 2019.
Útěchou nám může být, že objízdná trasa pro
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nákladní vozy je vedena do Průmyslové ulice,
Kbelské a Novopacké, což ovšem nelibě nesou
tamní radnice a obyvatelé. Nezbývá nám, než
se obrnit velkou trpělivostí.
V polovině dubna se vrátíme k námi již
avizované možnosti úsekového měření v souvislosti se zákazem vjezdu nákladních aut
a kamionů do obce. Dne 17. 4. 2019 proběhne
schůzka s vedením krajského oddělení Policie
ČR Praha a zástupci vedení Městské policie.
Společně budeme hledat možnosti, jak tuto
věc zrealizovat a napojit na pražský pult přestupků v dopravě.
S jarem se nám rozmohl opět nešvar černých skládek. Pokud se objeví na pozemcích
naší městské části nebo Magistrátu hl. m.
Prahy, zajistíme úklid a financujeme ho z vlast-

ních zdrojů. Pokud se nalézá skládka na pozemcích soukromých osob, vyzýváme majitele
písemně k odstranění skládky.
Nově na webu městské části v sekci „Praktické informace“ naleznete Informace o developerských projektech ve Štěrboholech.
Našim seniorům chceme v letošním roce
nabídnout kromě tradičních akcí naučné, komentované procházky po našem okolí (Dolní
Počernice, Dubeč) i v centru Prahy s názvem
„Praha neznámá“.
Těším se na setkání s Vámi 30. dubna při
Pálení čarodějnic.
František Ševít
starosta

Předání šeku ZŠ Štěrboholy na 50 000 Kč od společnosti Lidl ČR. Prostředky byly získány z tržeb prvního dne otevření prodejny v ul. Kutnohorská a budou použity na modernizaci počítačové
učebny ZŠ. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili svým nákupem.
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PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT:
Nová adresa:

Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 Štěrboholy
IČ: 00231371
tel.: 608 580 583
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
PO, ST		 8:00–12:00, 12:30–18:00
PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
PO–ČT		 8:00–12:00, 12:30–15:00
PÁ		8:00–12:00
OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU/KOPIE
S LISTINOU A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI
PODPISU:
PO, ST		 8:00–12:00, 12:30–18:00
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, 12:30–18:00
ÚT, ČT 8:00–12:00
MČ NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK
pod adresou: Štěrboholy–dobrá volba
MÍSTNÍ KNIHOVNA
KNIHOVNA otevřena každou středu
od 16 do 18 hod.
Nově na adrese: K Učilišti –
v budově Klubu seniorů
MĚSTSKÁ POLICIE:
Od 1. 11. 2018
služebna v nové budově úřadu MČ,
adresa: Ústřední 527/14, 102 00 Praha-Štěrboholy,
úřední hodiny: středa 13,00–18,00.
V případě nepřítomnosti strážníka volejte
na tel. č. 222 025 789 nebo linku 156.
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ZPRÁVY

ZE ZASTUPITELSTVA MČ
Výběr usnesení zastupitelstva MČ Praha-Štěrboholy prosinec 2018–únor 2019
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
schvaluje
1.1 poskytnutí dotace SK Viktoria Štěrboholy
ve výši 100 000 Kč z rozpočtu městské části
Praha-Štěrboholy na rok 2018 z účelové dotace poskytnuté městské části z odvodu výherních hracích přístrojů;
1.2 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč spolku SK
Viktoria Štěrboholy, IČ: 67360998, se sídlem
Výrobní 4/1, 102 00 Praha 10-Štěrboholy na
nákup sportovního vybavení, zajištění účasti
hráčů na zápasech, zajištění soustředění oddílů mládeže a pronájem sportovních ploch
pro mládež SK Viktoria;
2.1 poskytnutí dotace TJ Sokol Štěrboholy ve
výši 40 000 Kč z rozpočtu městské části
Praha-Štěrboholy na rok 2018 z účelové
dotace poskytnuté městské části z odvodu
výherních hracích přístrojů;
2.2 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč pobočnému
spolku TJ Sokol Štěrboholy, IČ: 75148340,
se sídlem Granátnická 497/1, 102 00
Praha 10-Štěrboholy na odměny cvičitelům
oddílů mládeže TJ Sokol;
3.1 p oskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč
z rozpočtu městské části Praha-Štěrboholy
na rok 2018 na podporu činnosti předškolky
Kulíškov;
4.1 n
ávrh termínů zasedání zastupitelstva
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5.1
6.1

6.1

6.2

6.3
6.4
6.1

7.1
7.2
7.3

městské části v 1. pololetí 2019:
30. 1. 2019		 24. 4. 2019
27. 2. 2019		 29. 5. 2019
27. 3. 2019		 26. 6. 2019;
požadavky městské části na rozpočet kapitálových výdajů na období 2019–2022 a stanoví jejich priority;
výši krátkodobého pronájmu zasedací místnosti v přízemí nové budovy úřadu městské
části v ul. Ústřední 527/14. Hodinová sazba
činí 250 Kč za každou započatou hodinu,
k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši;
rozpočet městské části Praha-Štěrboholy na
rok 2019 jako schodkový v objemu příjmů ve
výši 28 196 500,00 Kč, objem výdajů ve výši
28 197 000,00 Kč. Schodek ve výši 500,00 Kč
je kryt třídou 8 - financování;

finanční plán ekonomické činnosti městské
části Praha-Štěrboholy na rok 2019 v objemu
příjmů ve výši 4 551 000,00 Kč a výdajů ve
výši 9 000,00 Kč;
plán investičních akcí, předpokládaných k realizaci v roce 2019;
střednědobý výhled rozpočtu městské části
Praha-Štěrboholy do roku 2024;
podání žádostí o investiční dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v roce
2019 v kapitole 10 na akce:
– Přestavba ZŠ Štěrboholy,
– Rekonstrukce umělé trávy včetně osvětlení sportovního areálu Rekonstrukce
sportovního zařízení – tělocvičny v ul.
Granátnická 497/1;
rozpočet ZŠ a MŠ Praha 10-Štěrboholy
na rok 2019 jako vyrovnaný ve výši
16 883 570,00 Kč;
střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Praha
10-Štěrboholy do roku 2021;
poskytnutí dotace zřizovatele ZŠ a MŠ
Praha 10-Štěrboholy v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 2 mil. Kč
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žádá
Zastupitelstvo hlavního města Prahy o odejmutí
veřejného osvětlení včetně staveb souvisejících „Veřejné veřejného osvětlení v ul. Ústřední
527/14“ – 10 ks stožárů veřejného osvětlení
na pozemcích parc. č. 364, 365 a 480 v k. ú.
Štěrboholy o celkové hodnotě 406 405,16 Kč;
bere na vědomí
výsledek výběrového řízení na stavbu „Oprava
dešťové kanalizace a komunikací“ a konstatuje,
že cenově nejvýhodnější je nabídka společnosti
TANNACO a. s. se sídlem Kolínská 1, 290 01
Poděbrady-Kluk;
vydává
souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru
od společnosti Lidl Česká republika v. o. s.,
IČ: 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní
1359/11 ve výši 50 000 Kč;
projednalo
žádosti majitelů nemovitostí o narovnání majetkových vztahů v ul. Ve Stráni, Novoštěrboholská
a K Učilišti;
ukládá
1.1. starostovi městské zajistit zpracování nového geometrického plánu v ul. Ve Stráni za
účelem zpřesnění geometrického a polohového určení hranice pozemku;
2.1. s tarostovi městské části zajistit měření hladiny hluku způsobeného umístěním retardéru po rekonstrukci ul. Ústřední prostřednictvím Hygienické stanice hl. m. Prahy;
vyzývá
majitele nemovitostí v ul. K Učilišti
a Novoštěrboholská k předložení geometrického plánu k zaměření skutečného stavu a doložení dokladů o jejich vlastnictví k předmětným
pozemkům.
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AKCE UKLIDÍME ŠTĚRBOHOLY
12.–14. 4. 2019 a 26.–28. 4. 2019

PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Chcete se dobrovolně zapojit při „Jarním úklidu“ odpadků ve Štěrboholech?

Harmonogram VOK na rok 2019
ve ČTVRTEK na dvoře před teleocvičnou ulice
Granátnická 497/1.

VOK na BIO odpad na rok 2019
vždy v sobotu v 9–12 hod v ulici Výrobní u vjezdu
do dvora bývalého úřadu MČ

25. 4. – 14–18 hod
16. 5. – 14–18 hod
13. 6. – 16–20 hod
18. 7. – 16–20 hod
15. 8. – 16–20 hod

16. 3.		
30. 3.		
13. 4.		
4. 5.		
25. 5.		
15. 6.		

12. 9. – 16–20 hod
17. 10. – 14–18 hod
14. 11. – 14–18 hod
12. 12. – 14–18 hod

Kontejnery jsou určeny k odkládání netříděného odpadu výhradně pro občany přihlášené
k trvalému pobytu v MČ Praha-Štěrboholy
a nemohou být použity k ukládání živnostenského odpadu!
Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2019
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení
svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582
Dubeč, Dolní Měcholupy, Štěrboholy
Datum:
út 19. 2., čt 25. 4., so 13. 7., út 29. 10.
ul. Ústřední (u restaurace ŠTĚRBA)
po–pá 18:10–18:30, so 11:10–11:30
ul. Ústřední (točna býv. BUS Novoštěrboholská)
po–pá 18:40–10:00, so 11:40–12:00
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13. 7.
17. 8.
14. 9.
12. 10.
26. 10.
9. 11.

Bio kontejnery jsou určeny pro soukromé
osoby a obyvatele MČ Štěrboholy!
Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý
kontejner na BIO odpad Granátnická 497/1, po
dobu sezóny i v ulici Novoštěrboholská.
Žádáme občany, aby využívali tato místa na
drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem
využili termíny viz rozpis – od Pražských služeb – oranžový kontejner – sobota. Děkujeme!

Co proto můžete udělat:
1) V
YZVEDNOUT SI ČERVENÝ PYTEL NA ODPADKY SE SADOU RUKAVIC
A MAPOU TRASY ÚKLIDU.
2) 
VE STANOVENÝCH DNECH VE SVÉM OKOLÍ POSBÍRAT ODPADKY, NEBO
PROJÍT VÁMI ZVOLENOU TRASU DLE MAPY A ČERVENÝ PYTEL ZANECHAT
V TRASE URČENÉ NA MAPCE PŘI KOMUNIKACI, ČI CHODNÍKU
Svoz pytlů s odpadem bude zajištěn naším pracovníkem s dodávkou MČ, vždy v neděli
odpoledne po akci.
Pytel, rukavice a mapu lze vyzvednout na adrese úřadu MČ, Ústřední 527/14 od 1. 4. 2019
v úředních hodinách.

Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou
odevzdávat v pondělí–pátek v 8,30–17,00 hod,
v sobotu v 8,30–15,00 hod veškerý odpad
zdarma do sběrného dvoru hl. m. Prahy, Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy a také ve sběrně
nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus,
s. r. o., ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10
Dolní Měcholupy.
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VÍCEKOMODITNÍ SBĚR
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Minulý týden jsme se, jako MČ Štěrboholy,
po jednání se zástupci Magistrátu a Pražských
služeb zapojili do pilotní akce na „Vícekomoditní sběr tříděného odpadu“. Detaily v přiloženém letáku, popřípadě na úřadě MČ. Městská
část Praha-Štěrboholy byla vybrána i z důvodu
různého typu bydlení – jak rodinné domy, tak
bytové domy (SVJ).
Kdo budete mít zájem o umístění dvou
barevných sběrných nádob u Vás doma či ve
společných prostorách SVJ napište na štěrbo-

holský mail: sterboholy@zris.mepnet.cz. TERMÍN DO KONCE DUBNA – uvádějte Vaše
kontaktní údaje a velikost nádob (120 l nebo
240 l) – následně během května se s Vámi spojí
PS a uzavřou dohodu o svozu. Od 1. 6. 2019
můžete třídit u sebe doma a nemusíte chodit ke
sběrným stanovištím.
Akce je ZDARMA, jen musíte 1x za 14 dnů
vysunout nádoby před dům – jako je to u komunálního odpadu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme všechny nové občánky i jejich rodiče a prarodiče ke slavnostnímu uvítání
občánků, které připravujeme na 29. května 2019. 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. 608 580583, e-mailem na adrese jana.vydrarova@mcsterboholy.cz
nebo osobně či poštou na adrese Praha 10, Ústřední 527/14, PSČ 102 00 nejpozději do
30. 4. 2019. Pozvánku Vám zašleme včas na Vámi uvedenou adresu.
Těšíme se na setkání s Vámi.
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Jana Vydrářová, tajemnice ÚMČ
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SENIOŘI – OHLÉDNUTÍ
ZA VÁNOČNÍM SETKÁNÍM

KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Zvířecí chlupy; Obec u Českého
Krumlova; Název hlásky „X“; B. Římsky 2004; Tvor bez
pigmentu; A sice; C. 1. DÍL TAJENKY; D. Umíněný
zápor; Chybný čin; Jednotka objemu; Vzdech; E. Opět;
Polynéský ostrov; Anglicky čtyři; Angl. zkr. „mladší“; F.
Batoh; SPZ Liberce; Hlemýžď; Části chodidel; G. Rostlina s dužnatými listy; Hrabavý pták; Korýši; Citoslovce
podivu; H. 2. DÍL TAJENKY; I. Pobídka; Evropan; Barvení látek; Dravý pták; J. Mládě slepice; Odsluní; Spojka
podřadící; České aerolinky; K. Plošná míra; Steh; Píseň; Osmiveslice (slang); L. Citoslovce řinknutí; 3. DÍL
TAJENKY; Kypřit půdu; M. Nemajetní; Český zpěvák;
Německy lékař; N. Obilniny; Podloubí (zast.); Tihle;
SVISLE: 1. Patřící opeřencům; Zakrytý odpor; 2. Domácky Alena; Stopa po zahojené ráně; Výrobce chleba;
2. Trhavina; Kysličník hlinatý; Starobylý dechový hudební
nástroj; Něm.já; 3. Označení krátké zprávy na mobilu;
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Název hlásky „S“; Jas; Nuže; 4. Drožkářská zakázka; Cizí
ženské jméno; Nálevna; Římsky 501; 5. Svoje; Německy
květen; Kynout; Zasévat; 6. Posuny na šachovnici; SPZ
Nymburka; Vedoucí ; Aliance; 7. Kód Slovinska; Laškování; Vdechnutí; Anatol (domácky); 8. Umělecká beseda
(zkr.); Planě rostoucí; Africký veletok; Automobil; 9.
Šířka; Nigerijské sídlo; Hrdina; Starší vztažné zájmeno;
Zde; 10. Odlišní (slovensky); Maďarské víno; Něm. opat;
Kočár; 11. Mříže; Angl. nahoru; Část Londýna; Mezinárodní rozhlasová a televizní organizace; 12. Spoj provedený šitím; Český prozaik; Zkratka naší bývalé měny;
Cizopasné houby; 13. Mazadlo; Zvuk trubky; Mytím odstranit; 14. Barva přírodního hedvábí; Honzík; Zn. Astatu
POMŮCKY: EKRY, ALO, CITY
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Když chybí vítr, tak se chop vesla.
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INFORMACE O ZÁSADÁCH
A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky – volba poslanců za ČR
pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 25. května 2019 od 8 00 hodin do 14.00 hodin
Voličem je
– o bčan ČR, který alespoň 25. 5. 2019 dosáhne
věku 18 let,
– občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. 5. 2019 dosáhne věku 18 let a je
nejméně od 10. 4. 2019 přihlášen k trvalému
nebo přechodnému pobytu na území ČR
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a
– n emá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví,
– nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Hlasování probíhá pouze na území ČR ve
volebních místnostech.
Žádost občana jiného členského státu EU
o zápis do seznamu voličů pro volby do EP
– Volič, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do EP, je automaticky zapsán
v seznamu voličů pro volby do EP. Doporučujeme si to ověřit na příslušném obecním úřadě.
– Volič, který na území ČR v minulých volbách do EP nehlasoval, ale hlasoval ve
volbách do zastupitelstev obcí, musí do
14. 4. 2019 požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP.
– Volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 14. 4. 2019
požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu
voličů pro volby do EP.
Pro bližší informace a vzory žádostí navštivte
stránky Ministerstva vnitra www.mvcr.cz
12

Adresa volební místnosti
V Městské části Praha-Štěrboholy je jeden volební okrsek. Volební místností pro všechny voliče
je zasedací místnost v ul. K Učilišti 298/16a.
Prokazování totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou
totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní
platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním
pasem nebo občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Na každém hlasovacím
lístku je uvedeno číslo kandidujícího subjektu určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit
úplnou číselnou řadu, pokud některá kandidátní
listina nebyla zaregistrována ani na základě přezkumu soudem. Taky pořadové číslo kandidáta,
který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené. Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích
je na hlasovacím lístku uveden zkratkou, seznam
zkratek je součástí sady hlasovacích lístků.
Vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace
o případném vzdání se kandidatury, odvolání kanŠtěrboholské listy 1/2019

didáta nebo o tom, že kandidát – občan jiného
členského státu EU byl ve svém státě původu
zbaven práva být volen. K přednostním hlasům
pro takového kandidáta se nepřihlíží.
Způsob hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na
požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič
nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční
hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než
dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému
přednostnímu hlasu.
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv. Poté vloží volič tento hlasovací
lístek do úřední obálky.
Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku
do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem
nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s
vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisi do volební schránky. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo
Štěrboholské listy 1/2019

psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu, okrsková
volební komise hlasování neumožní. To neplatí,
pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem
nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu v souvislosti se
změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Hlasování na voličský průkaz
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Od komise poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu hlasovacích
lístků. S voličským průkazem je možné hlasovat
v kterémkoli volebním okrsku.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky. Okrsková volební komise však může
vysílat své členy s přenosnou volební schránkou
pouze v rámci svého volebního okrsku.
Informace ve volební místnosti
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon č. 62/2003 Sb., a to v českém,
anglickém, francouzském a německém jazyce.
Dále bude k dispozici i tato informace ve všech
jazycích členských států EU.
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou
zveřejněny ve volební místnosti.
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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 – SMSbrána.
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).

HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ
Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.
VI.část
1935
Pouť a posvícení
odbyde se tanečními zábavami.

infoSMS
Dne 1. 1. 2016 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.
Neplatí14pro již zaregistrované.

Vánoce
jsou také ve znamení divadla, které hraje
Sportovní klub Viktoria Štěrboholy.
Nezaměstnanost
v obci je, protože stavební ruch ustal. Cihelna je slabě zaměstnána. Nezaměstnaní dostávají podporu v penězích i naturáliích na obecním
úřadě. Učitelé s rodičovským sdružením starají
se, aby děti ve škole dostaly mléko k přesnídávce. Leckteré dítě je stravováno u těch, kde
není nedostatku. Jsou ale i v obci ojedinělé případy sobeckosti a na druhé straně nezodpovědnosti vůči rodině.
Sociální otázka
je stále otevřenou ránou v našem národě.
A bude dlouho. Je potřebí silné ruky a výchovy
společnosti.
Štěrboholské listy 1/2019

Bytové poměry se zlepšily. Nejhůře bydlí deputátníci v panských bytech v čp. 18,
19.2.3.3.30. jsou to většinou Slováci, kteří také
s čistotou jsou na štíru a nemají na ni ani času,
neb jsou zaměstnáni do slunka do slunka. I tu je
nedořešený problém: místní utíkají od zemědělské práce, protože je těžší, namáhavější a hůře
placena než práce na stavbách a v továrnách.
Před 25 lety nebylo v obci Slováků – laciné síly
pracovní. Dnes dělá u dvora jen starý Šváb z čp.
43. (str. 180) Ani v době žní nesežene správec
ze vsi pracovní síly. Je-li jaká, chytí se u místního
rolníka. Aby čtenář měl ucelený obrázek o všem,
co se v obci dělo, musel by si přečísti také kroniky sboru dobrovolných hasičů, sokola a školy.
Kulturním pomocníkem
a hybnou pákou měla býti místní osvětová
komise. Snaha její byla brzděna nepochopením
této vrcholné složky v obci. Lidská malichernost
a osobní malost hrály tu ničivou práci, které se
těžko čelilo, protože nebylo autority, která by zakřikla ty, kteří rozvraceli. Kdo to měl býti ?
1936
Obec naše stává se víc a víc periferií Prahy.
Je to znáti i na životě našich mladých lidí i zábavách, za nimiž utíkají. Leden a únor bohaté na
taneční zábavy lákají mladistvé tanečnice sotva
škole odrostlé. Obecní zastupitelstvo usneslo
se, aby v povolení vydaném pořadatelům bylo
důrazně připomenuto, aby mládež mladší 16 let
nebyla vpouštěna do tanečního sálu.
T.G.M. 7.III.
narozeniny oslaveny společnou slavností,
před níž na vrchu u Dubče byla zapálena hranice.
Déšť slavnost pokazil.
Záškrtem
rok co rok onemocnělo několik dětí. Přikročeno k očkování vůbec. Proočkovány všechny
děti
Štěrboholské listy 1/2019

Pozemek
č. kat. 162 usneseno koupiti a nabídla proto
obec za 1 m2 8 Kč. Při té příležitosti směnil Václav Strnad s obcí část louky č. kat. 132/1 za
obecní díle 141, 2, 155, 154. V této schůzi bylo
usneseno část č. kat. 162 odprodati Josefu Křenovi a část směniti s Josefem Počtou.
Měšťanka
v Dubči – zřízení školy měšťanské potřebuje
zásadního souhlasu okolních obcí. Naše obec
souhlasí se zřízením a béře na sebe povinnost
hraditit část na ni vypadající z rozpočtu, který
vzdělávati bude společná smět – újezdní. Dubeč
prohlásila, že na stavbu školy a vnitřní zařízení
ani na úrok a amortizaci dluhu příspěvků nepožaduje.
CPO
cvičí své členy a připravuje občany na nejhorší – na válku.
Letectvo
ukazuje se národu 24. května. Počasí nepřeje a proto Letecký armádní den přeložen na
7. června. Desítky nejrůznějších typů. Celá ves je
venku a sleduje smělé letce. Zvláštní pozornosti
se těší 7 letadel, řízených nejlepšími našimi akrobaty – piloty.
Trhová smlouva
se státními statky budiž provedena. Vypracování předá se JUO. Krischkemu z Říčan. Tak
bylo usneseno v červnu ve schůzi.
Zájezd tělocvičné jednoty Sokol na Slovensko byl událostí, na kterou se dlouho bude vzpomínati. 41 osob odjelo z Běchovic 26. VI. na
Slovensko, aby posíleny byly styky těchto dvou
slovanských rodin Čechů a Slováků. Byl jsem
také jedním z účastníků. Navázali jsme styky.
Přinesou ovoce? Zdá se mi, že Slovensko ještě
spí a nám nevěří.
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Půjčka
na obranu státu. Obec upsala 1 000 Kč. Kolik
upsali jednotlivci v obci nepodařilo se mi zjistiti.
Mnoho ne.
Zatemnění
obce bylo provedeno 14.–18. července.
Mnoho lidí tyto práce bralo na lehkou válku nebude. Nač ničiti majetek občanů. Mnohým to
bude lhostejné, budeme-li samostatní nebo budeme-li pod vládou Němců či Poláků. Nechybí
ani hlasů, kteří se budou bíti i proti přesile. Bojí
se útisku ztráty samostatného státu. Líp prý
nezříti. Slyšíc ale třetí, kteří volají po klidném
soužití všech národů ve spojených státech evropských. Komu dá budoucnost za pravdu :
Masky
proti otravným plynům přicházejí v modu. Do
vsi přijelo auto firmy Tatra a předvedlo několik
druhů masek, které si zájemci mohli hned vyzkoušeti v plynové komoře umístěné v autu. Obchod nebyl žádný. Jen pro školu koupena jedna
dětská maska.
Úmrtí
Karla Svobody sestry Aloisie z čp. 23 zaznamenávám z povinnosti kronikáře. Zemřel v mužných letech na ledvinovou nemoc. Obec pozůstalým dala příspěvek 250 Kč na pohřeb.

Schůze rodičů a učitelů dává popud, aby se
stavbou školy bylo započato. Obecní zastupitelstvo 24. X. se usnáší uhniti kmenové jmění,
které je uloženo u okresní hospodářské záložny
v Říčanech na knížce č. 6322.14.813.60 a u vinohradské záložny na knížce č. 258/96 322,80
na koupi pozemku č. kat. 162. Usneseno dáti
vyhlášku, že od 1. IX. do 1. XII. jsou na obecním
úřadě přijímány dary na stavbu školy. Toto usnesení nebylo provedeno.
Carol
rumunský král přijel do prahy, aby navštívil
naši vládu a presidenta. Dosti štěrboholských
občanů spěchalo 28. X. do Prahy, aby uviděli
toho hosta.
Bílá hora
ve vzpomínkách byla občanstvu připomenuta
na zvláštním večírku. Volal jsem po sjednocení
všech Čechů a zvláště připomínal. Co Čech to
Sokol.
Nezaměstnaní
jsou zedníci, dělníci pomocní, cihláři. Státní
stravovací akce snaží se zmírniti bídu. Něco nezdravého vznáší se nad celou akcí nedůvěra –
závist. Kdy roztočí se všude kola a práce bude
i v zimě ?
Pokračování příště.

Žně
pěkně pokračovaly obilí svezeno a částečný
výmlat prováděný na polích uspokojil. Bude dostatek chleba i brambor, na než nepřišla žádná
pohroma.
Podzim
hlásí se nemocemi.
Spála
vyskytla se mezi školními dětmi tak, že škola byla
od 15. 9.–4. 10. uzavřena a od 11. XI.–21. XI. opět.
16
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SOUSEDSKÝ PLES

Výsadba stromů
Dne 2. 4. 1960 zasadili učitelé se žáky u hřiště celkem 15 lip v rámci akce „Zvelebení obce“,
dále pak 25 topolů a 250 drobných keřů. Žáci
s učiteli odpracovali celkem 240 hodin.
U školy bylo zhotoveno pařeniště o 2 oknech.

ŠTĚRBOHOLY
V DATECH
HISTORIE

Výpis ze školní
kroniky Štěrbohol
(1959–1960)

Zahájení školního roku 1959/60
Školní rok byl zahájen tradiční oslavou za
účasti rodičů a zástupců všech složek v sále restaurace „U Slunce“ dne 1. 9. 1959.
Třídnictví:
1. tř. Jaroslav Miffek
2. tř. Zdeňka Hálková
3. tř. Oldřich Kotek
4. tř. Vlasta Vlachová
Změna v učitelském sboru
Od 1. 9. 1959 učitel Zdeněk Kondelík, který
zde na škole působil 6 let, byl přeložen na školu
do Dubče a na jeho místo nastoupila Zdeňka
Hálková, absolventka pedagogické školy v Praze,
která dva roky působila jako vychovatelka v dětském domově v Dobříši.
Čištění rybníka
Dne 6. 12. 1959 bylo ukončeno čištění rybníka, na kterém školní mládež a učitelé odpracovali 96 hodin. Škola se dále zapojila do výzvy na
splnění státního výkupu vajec a děti sebraly do
22. prosince celkem 103 ks. vajec.
18

Změna v učitelském sboru
Dne 4. ledna 1960 došlo ke změně v učitelském sboru. Učitelka Zdeňka Hálková, byla přeložena do Kunratic a místo ní nastoupila Vlasta
Dolinková, která působila v Dolních Měcholupech.
Divadlo
Dne 5. 3. 1960 bylo sehráno dětmi divadelní
představení pod názvem „Medvěd a víla“ od
Elišky Krásnohorské, které se setkalo s velkým
ohlasem jak u rodičů ta i dětí.
Pohádka byla sehrána v rámci soutěže tvořivosti mládeže. Vybráno bylo 1048,– Kč. Výtěžek
byl použit na vybavení dílny a výlet.
Kroužek dovedností
Od začátku března byla zahájena činnost
kroužku dovedných rukou, který má celkem 18 dětí.
Kroužek je veden panem Štěpařem a Dvořákem. Děti se pod odborným vedením zaměřily na
zhotovení ptačích budek a ohrádek na květiny.
Učitelská praxe
V době od 29. 2. do 12. 3. 1960 praktikovaly
na zdejší škole v 1. a 3. třídě žákyně pedagogické
školy v Praze, Eva Tupáčková z Dolních Měcholup a Jana Povolná z Horních Počernic. Obě si
počínaly velmi dobře.
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Oslava 1. Máje 1960
Oslavy se zúčastnila celá škola v průvodu
do Kyj. Školní část průvodu byla rozdělena na
několik skupin, které znázorňovaly práci pionýrské organisace a to spojení vesnice s městem,
II. celostátní spartakiádu a mírové úsilí našeho
lidu. Na škole byla rozsvícena také hvězda za
splnění budovatelských úkolů. Dne 5. a 6. května
se škola zúčastnila štafety a běhu vítězství.
Školní výlet
Dne 17. 5. 1960 byl podniknut výlet autobusem podniku Motorlet Praha do Babiččina údolí,
na Kuks, Náchodský zámek a Opočno.
Cvičení na spartakiádě
Dne 29. 5. 1960 cvičilo 56 našich dětí na
oblastní spartakiádě v Benešově. 40 dětí cvičilo
program zvaný „Pohádka“ a 16 dětí cvičilo tzv.
„Radostnou jar“. Dále 20 dětí, jeden kroužek
„Pohádka“ pod vedením M. Wernerové, bylo
vybráno pro cvičení v Praze na Strahově. Také
kroužek 16 dětí, které cvičily skladbu „Radostná
jar“, jelo cvičit na Strahov.
Konec školního roku
Školní rok 1959/60 byl slavnostně ukončen
18. 6. 1960 v sále restaurace „U Slunce“, kde si
zároveň všichni přítomní prohlédli výstavku prací
žáků, která se rodičům velmi líbila.

Zahájení školního roku 1960/61
Školní rok byl slavnostně zahájen v předsálí restaurace „Na Břežance“ dne 1. září 1960
za účasti zástupců složek MNV, KSČ a patronátního závodu. V průběhu oslavy bylo všemi
přítomnými zvláště zdůrazněno usnesení vlády
o poskytování všech učebnic a školních potřeb
všem žákům zdarma.
Učitelský stav
Třídním učitelem v 1. třídě Oldřich Kotek,
ve 2. třídě Jaroslav Miffek a ve 3. třídě Vlasta
Dolinková. Vlasta Vlachová odešla na mateřskou
dovolenou. V družině mládeže zůstala jako vedoucí vychovatelka Marie Wernerová.
Snížení počtu žáků
Snížením počtu žactva, došlo k snížení tříd
od 1. září 1960, kdy jsou jen tři třídy. Tím byla
zrušena pomocná třída v družině mládeže, kde
zůstala jen truhlářská dílna.
Úmrtí školnice
Dne 4. 10. 1960 zemřela Anna Buriánková,
která 20 let pracovala na zdejší škole jako školnice a od 1. srpna byla v důchodu. Za školnici
byla přijata Božena Červenková, která vykonávala práci školnice již od 15. srpna 1960.
Sdružení rodičů
Dne 16. 10. 1960 se konala výroční schůze
Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) za účasti
36 rodičů a zástupců MNV. Předsedou byl opětovně zvolen pan Ladislav Loužecký.
Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.

Pionýrská skupina
Dne 29. 6. 1960 obdržela pionýrská skupina
za svou budovatelskou činnost již třetí stuhu
ke skupinovému praporu „Na počest 15 výročí
osvobození“.
Štěrboholské listy 1/2019
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TOULCŮV DVŮR ANEB
NA SKOK Z LAVIC DO
PŘÍRODY
V průběhu ledna a února se žáci 3.–5. ročníku zúčastnili environmentálních vzdělávacích
programů v Toulcově dvoře. Toulcův dvůr je střediskem ekologické výchovy, kam se žáci naší školy
vydávají za poznáním již pravidelně. Mají tak příležitost seznámit se zde s přírodním bohatstvím,
potřebami hospodářských i volně žijících zvířat
a získat zodpovědný vztah k přírodě.
Žáci 5. ročníku tentokrát nahlédli do života
ptáků prostřednictvím programu Mafián v ptačí
říši. První část programu se konala venku – děti
dostaly do rukou dalekohledy a vyšly pozorovat
ptačí krmítka a ptáky ve volné přírodě. Žáci se
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učili poznávat jednotlivé druhy ptáků dle zpěvu
i zjišťovat, jak se liší jejich hnízda a čím krmí svá
mláďata. V interiéru si pak zahráli hry, při kterých
podobně jako ptáčci sbírali červíky či snášeli vejce.
Společně pak odhalili i tzv. ptačího mafiána.
Čtvrťáci se zúčastnili programu Cesta kolem
světa a na rozdíl od hrdiny slavného románu od
Julese Vernea tuto cestu zvládli za jeden jediný
den. V týmech procestovali všechny světadíly
a prostřednictvím her se seznámili s životem lidí
i zvířat na jednotlivých kontinentech.
A co se naučili žáci 3. tříd? Ti si užili putování s kapkou vody. Pomocí série pokusů pomohli
kapce vody proměnit se v pitnou vodu a zopakovali si i její cestu z nebe na zem. Rovněž se dozvěděli, k čemu je dobrý vodojem a popovídali si
o tom, proč je důležité s vodou neplýtvat. A jako
bonus si na závěr udělali procházku po farmě
a potěšili se pohledem na hospodářská zvířata.
Všichni jsme si návštěvu Toulcova dvora užili
a odnášíme si spousty nových poznatků i zážitků.
A už se moc těšíme, co zajímavého se dozvíme
příště!
Martina Valná
třídní učitelka III. B
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Z ŘEDITELNY:
MŠ ŠTĚRBOHOLY
Štěrboholy mají samostatnou moderní mateřskou školu teprve posledních pár let, přesto
již demografický vývoj a nová výstavba v této
městské části naznačuje, že možná v dohledné
době její kapacita nebude stačit. Školka spadá
společně se základní školou pod jednu organizaci, kterou vede paní ředitelka Eva Kollmannová. Část problémů, jako je například zajištění
kvalitního personálu, stravování dětí apod. se
dotýká jak základní, tak mateřské školy. Naopak
pomoc s hlídáním dětí o prázdninách je záležitostí školky. Zeptali jsme se paní ředitelky na
aktuální provoz školky i plány do budoucna.
Kolik dětí v současnosti navštěvuje Mateřskou školu ve Štěrboholech? Stačí její současná kapacita?
Naše mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou
kapacitou 100 dětí. Primárně jsou pokryty potřeby štěrboholských občanů, jejichž děti splňují
věkové kritérium pro přijetí do MŠ. I v současných silných populačních ročnících byla kapacita
dostatečná. Jen pro zajímavost původní prostory
školky umístěné v prostorách základní školy
umožňovaly do roku 2013 vzdělávání maximálně
50 dětí ve dvou třídách. S novou budovou (původně polovičních rozměrů) se od školního roku
2013/2014 kapacita MŠ zdvojnásobila. Přesto
je již nyní zřejmé, že současné i budoucí developerské projekty ve Štěrboholech poptávku po
předškolním vzdělávání významně zvýší.
Nárůst kapacity školky s sebou pochopitelně nese zvýšené nároky na personální
zajištění. Letošní zima přinesla opakované
epidemie nemocí, což zapříčinilo omezení
provozu školky, což nesli někteří občané nelibě. Je vůbec technicky možné, vypořádat se
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s touto situací jinak než omezením provozní
doby školky či slučováním tříd?
Provoz mateřské školy v současnosti zajišťuje 8 kvalifikovaných učitelek, 1 asistentka
pedagoga, 2 kuchařky a 2 uklízečky. Výpadek
každé z nich je pochopitelně citelný, ale ve většině případů to zvládneme bez větších problémů.
Na podzim ale v jednom momentě hrozilo, že
nemocnost personálu MŠ překročí 5O % a to už
je stav, kdy by bylo nejlépe z důvodu bezpečnosti
dětí školku zavřít. Zajistit desetihodinový provoz
pro 100 dětí čtyřmi pedagogy a jedním provozním zaměstnancem je nemyslitelné. Rozhodla
jsem se proto v souladu s vyhláškou č. 14/2005
Sb., § 3, odstavec 2 oznámit s časovým předstihem čtyř dnů jednosměnný provoz v čase od
8.00 do 14.30 hodin. Situace nakonec dopadla
tak, že provoz MŠ byl omezen pouze jeden den
(od 7.30 do 14.45h) a v dalších dnech jsme se
vzhledem k nižšímu počtu dětí už mohli vrátit
k běžné provozní době od 7.00 do 17.00 hodin.
Dotčené reakce některých rodičů na tuto situaci jsem se snažila vnímat racionálně. Zkrátka
není možné, aby jedna paní učitelka byla sama
deset hodin na 25 dětí a přitom ještě obstarávala činnosti za kuchařku a uklízečku. Na druhou stranu byly i reakce moc milé, kdy některé
maminky chtěly vypomoct a přijít děti do školky
„pohlídat“. Potěšilo mě to, ale bohužel jsem je
musela odmítat, neboť jsme státní instituce,
která musí dodržovat jasná pravidla a kritéria
Štěrboholské listy 1/2019

pro přijímání zaměstnanců. Jediné, čím může
rodič v takovýchto situacích pomoci je dřívější
vyzvedávání dětí ze školky. Jsem velmi ráda za
pozitivní přístup většiny rodičů, kteří takovéto situace chápou a mají-li tu možnost, tak v těchto
případech omezí pobyt svých dětí ve školce na
nezbytnou dobu. Na druhou stranu je však třeba
zdůraznit, že do školky nelze posílat nemocné
děti. Školka plná smrkajících a kašlajících dětí
prostě dřív nebo později zákonitě pošle na nemocenskou i ty nejodolnější učitelky.
Některé školky v okolí zajišťují i provoz
o letních prázdninách. V posledních letech
zůstala naše školka zavřená, proč tomu tak
bylo? Jak to bude letos v létě?
Jak jsem se již zmínila, předškolní vzdělávání
zajišťuje v MŠ Štěrboholy osm učitelek MŠ.
Každá z učitelek má nárok na osm týdnů dovolené (zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce,
část devátá, hlava 1, § 2013, odstavec 3). Pokud si pedagog dovolenou nevyčerpá během
letních prázdnin, musí si ji zákonitě vyčerpat
v období září až červen, což může vést k situacím, kdy v jednom období chybí více pedagogů
(viz výše). Domnívám se, že při tomto počtu
pedagogů je pro provoz MŠ rozhodně lepší, aby
si paní učitelky vybíraly dovolenou v době prázdnin. I přesto byl s ohledem na poptávku rodičů
letní provoz MŠ vyřešen, ale ve finále byl zájem
minimální. Např. ve školním roce 2014/2015
proběhl prázdninový provoz v MŠ Štěrboholy ve
dnech 1. 7.–10. 7. Přihlásilo se 30 dětí, chodilo
12. V následujícím roce 2015/2016 byl zajištěn
provoz formou nabídky prázdninového provozu
v mateřských školách v městské části Praha 15
a v městské části Praha-Dubeč. Celkem bylo nabídnuto 24 míst v různých časových obdobích,
ale mateřskou školu nakonec navštěvovaly pouze
dvě děti (jedněch rodičů). V následujících letech
i s ohledem na rekonstrukci školní jídelny byl provoz o letních prázdninách přerušen a rodičům
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byla nabídnuta pomoc s umístěním dětí ve školách v městské části Praha 15. O tuto nabídku
měla v roce 2017 zájem jedna maminka samoživitelka, které se však během prázdnin změnila
rodinná situace a umístění dítěte do MŠ nakonec
nevyužila.
Přestavba Základní školy Štěrboholy včetně
školní kuchyně a jídelny finišuje. Provoz naší
zcela nové moderní školní kuchyně bude zahájen
v září 2019, a tak i o letošních prázdninách bude
provoz mateřské školy přerušen. Rodiče, pro
které je tato situace neřešitelná, se na mě mohou obracet a já se jim opět budu snažit pomoci.
Mezi rodiči roste poptávka po volnočasových, vzdělávacích aktivitách nad rámec
předškolního vzdělávání. Mám na mysli
zejména výuku jazyků, pohybové aktivity
a další kroužky, které jsou v některých školkách nabízeny. Plánujete něco takového do
budoucna?
Tyto pro děti určitě prospěšné aktivity obvykle zajišťují centra volného času či domy dětí
a mládeže. Věřím, že se v budoucnu podaří ve
Štěrboholech postavit novou budovu centra volného času, která tyto aktivity kvalitně zajistí.
Naší prioritou je co možná nejkvalitnější předškolní výchova a vzdělávání a příprava předškoláků na přechod do školy. Řídíme se Školním vzdělávacím programem, který doplňujeme
spoustou akcí. Pro děti průběžně organizujeme
divadla, exkurze na zajímavá místa, výlety, ale
také návštěvy záchranářů, psovodů, hasičů a dalších zajímavých lidí přímo ve školce. Pro předškolní děti se nám velmi osvědčil projekt Škola
nanečisto, kdy se předškoláci během pěti návštěv
základní školy seznamují se školním prostředím
a s některými činnostmi se školou spojenými.
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Byl jeden domeček, v tom domečku, stoleček,
na stolečku pastelky a všude kolem dokola plno
dětí jako smetí. Přesně taková je naše školka, která
se nachází na samém okraji Štěrbohol, obklopená
parkem Hrušov.
V naší školce je zajímavý každý den. Každý den
se něco děje. Každý den je pozoruhodný a unikátní.
Každý den si hodně hrajeme, zpíváme, povídáme,
malujeme, kreslíme, stříháme, lepíme, tvoříme,
čteme knížky, běháme a sportujeme. Mohlo by se
zdát, že na nic dalšího už nám nezbývá čas. Ovšem, nenechte se mýlit! Pojďte s námi zavzpomínat na to nejdůležitější, co jsme od září do února
ve školce zažili.
Na podzim jsme byli plni úžasu v mobilním planetáriu, které za námi do školky přijelo. Proměnili
jsme se na kosmonauty, kteří prozkoumávali hvězdnou oblohu se všemi planetami, meteority, mléčnou dráhou a černou dírou.
Dále jsme se vydali po stopách dráčka Mráčka,
který se nám ve školce ztratil. Pro jeho záchranu
jsme museli plnit náročné úkoly a rébusy, které
nám pomohly najít cestu k vysvobození našeho
kamaráda dráčka.
V prosinci se v naší školce s návštěvami roztrhl
pytel. A to téměř doslova. Ještě štěstí, že se neroztrhl pytel čertovi, který přišel i s Mikulášem a vůbec
nevypadal přátelsky. Hlavně, že si nikoho neodnesl.
Ovšem Mikuláš dětem dobroty donesl.
Dalšími návštěvníky byly zástupy rodičů a prarodičů, kteří si nenechali ujít naše vánoční setkání
s dětmi u stromečku, s písní a tancem. Nejedno
oko se zalesklo pod tíhou dojemných zpěvů našich
nadaných dětí. Bylo to krásné a ten dlouhý potlesk
si všechny děti opravdu zasloužily.
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Poslední návštěvou loňského roku byl Ježíšek
který nám přinesl nové hračky, knihy, stavebnice
a omalovánky. Ve stejném týdnu se na nás štěstí
usmálo. Martin opožděně přijel na bílém koni
a svou hustou peřinou zasypal naši zahrádku i park.
A tak se koulelo, stavělo, válelo a dětem mrazem
červenaly tváře.
Na nový rok o slepičí krok a za výletem skok.
Přesně tak vypadal náš leden. Hned na jeho počátku jsme se vydali, celá školka, na výlet do Šestajovic, kde sídlí svíčkárna a čokoládovna Rodas.
Naším cílem bylo vidět a zažít něco nového. A to
se nám opravdu podařilo. Mladší děti se dozvěděly
mnohé o výrobě čokolády a čokoládových dobrot.
Ti starší se podílely na výrobě pastelek a svíček.
Všechny děti si domů odvezly celou řadu vlastnoručně vyrobených dárečků jedlých i nejedlých.
Závěr ledna patřil utužování kolektivu třídy Veverek a zkoušení odvahy dětí i jejich rodičů. Vydali
jsme se na školku v přírodě do naší oblíbené vesničky Vřesník, která se nachází v okrese Pelhřimov.
Naši cestu jsme pojali jako eskymáckou výpravu
se vším všudy. Nechyběla eskymácká píseň, eskymácké pohádky a úkoly, kterými musel projít každý
úspěšný Eskymák. Odjížděli jsme zocelení, s novými eskymáckými jmény a se spoustou zážitků
z týdenního pobytu na Vysočině.
No uznejte, není to báječné chodit do našeho
domečku, který je plný veselých dětí?!
Věra Purkrtová, učitelka MŠ
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ

ŠTĚRBOHOLSKÝ ADVENT
Na začátku to byl jen takový nápad, jen takové nadhození tématu, jestli se někdo „chytí“
a bude zájem. I když, vlastně to byla sázka na
jistotu. Lidé Vánoce milují a čím více vánoční
atmosféry tím lépe. Prostě se parta nadšenců
jednoho dne rozhodla: chceme tu udělat advent,
ale větší, zpěvavější, chutnější, dobročinnější,
a bohužel ve finále i zmrzlejší. Ale k tomu byla
vcelku dlouhá cesta.
Víceméně nikdo z nás s tím neměl zkušenost, takže metoda pokus-omyl. Nejdříve termín! V tom jsme uvítali možnost propojit večer s akcí školy, která je zde již tradiční a vždy
přitáhne spousty lidí a začali dolaďovat. Co
vlastně chceme? Stánky s jídlem i s dárky, zpěv,
dílničky … Velké díky zde patří panu starostovi,
který nám vyšel maximálně vstříc a vydržel naše
věčné ženské dotazy. To jemu vděčíme za množství stánků a dobrot. Dále přišel skvělý nápad
zapojit FOD Klokánek a Dubečský sbor a další
odhodlané dobrovolníky, kteří chtěli ozdobit adventní čas a vystoupili s písní nebo tancem na
našem pódiu. Kostra večera byla, takže už jen
pár maličkostí, jako letáčky, plakáty a hrnečky.
Žádný advent totiž nemůže být bez hrnečků.
Přihlásila se spousta dobrovolníků, kteří
chtěli přiložit ruce k dílu. Takže se tisklo, řezalo,
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roznášelo. Štěrboholy jsme rozdělili do sektorů
a zamořili jsme schránky. Dobrým nápadem se
ukázal charitativní stánek, z něhož šel výtěžek
na FOD Klokánek. Mohl se zapojit kdokoliv
chtěl napéct a zájem byl ohromný. Hlásila se
spousta maminek co nabízela sladké i slané, koláče i drobné cukroví a i jeden muž nám dokonce
napekl perníčky. Co se týče dílniček, tak jsme
nejdříve doma vyzkoušeli náročnost sestavení
stromečku my dospělí a pak to nechali „zkusit“
děti. Osvědčilo se! Stromeček a i další dekorace
jste si následně mohli zkusit vyrobit (a otestovat vlastní kreativitu) v prostorách nové radnice.
Naší (štěrboholské) fotografce se podařilo vystihnout atmosféru naprosto perfektně. Fotografie ani netřeba komentovat. Věříme, že si to
užili malí i velcí, a že to dodalo na příští rok
odvahy i dalším.
Akce se vydařila, jak víme z doslechu, z fotografií, z odvyprávěných zážitků a množství vypitého svařáku.
Prostě i my tady umíme ŽÍT!
A tak ještě jednou díky ohromnému množství
lidí, co do toho šli se stejným nadšením jako my,
kteří se ptali jak mohou pomoci, nakoupili věci
na dílničky, napekli do stánku a i ti, kteří přišli
a pomohli vést dílničky. Bylo to neskutečné, jak
velký zájem zde o to byl.
®

Štěrboholští

Štěrboholské listy 1/2019

Příprava na mateřskou školu bez maminek,
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní
a výtvarnou výchovou.
V letošním roce Kulíškov oslavil desáté výročí
od svého založení a za těchto deset let stále s radostí přijímáme nováčky, kteří si s námi během
dopoledne hrají, cvičí, zpívají, malují, sledují divadélko a také poznávají nové kamarády. Pečlivě
připravujeme pro děti denní program a snažíme
se je naučit, že i bez rodičů mohou strávit čas
v příjemném prostředí, kde najdou pocit bezpečí,
zábavu i legraci
Náš koutek se nachází v ulici U školy ve víceúčelové hale Štěrboholy, a je otevřen od pondělí
do pátku v době od 8:00 do 14:00 hod. Dětičky
přijímáme během celého roku. Není nutná každodenní docházka, můžete si vybrat libovolný počet
dnů v týdnu.
Bližší informace naleznete se na našich webových stránkách a facebooku. Budeme rádi, když
nám zavoláte a přijdete se na nás podívat.
Těšíme se na vás
http://www.predskolka-kuliskov.cz/
https://www.facebook.com/kuliskov2013
Hana Škodová tel: 602 688 426,
skodova.hanka@seznam.cz
Kulíškov pro nejmenší
30
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Dovolte nám, abychom Vám představili naše
zařízení Klokánek, které bylo uvedeno do provozu
v prosinci 2005 v Praze 10-Štěrboholy. Klokánek
je projekt Fondu ohrožených dětí, poskytuje dětem rodinnou péči na nezbytně nutnou dobu, a to
dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, případně do doby, než je jim nalezen nový náhradní
domov. Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto
mohou děti přijmout kdykoli ve dne, v noci i o víkendu, a to na žádost rodičů či samotného dítěte
nebo na základě předběžného opatření či žádosti
OSPOD. Disponujeme 7 bytovými jednotkami, ve
kterých může najít útočiště až 28 dětí. V Klokánku o děti pečují po všech stránkách střídavě
po týdnu dvě „tety“, které se snaží vytvořit dětem
prostředí co nejvíce podobné normální rodině.

Pokud budete chtít vědět o Klokánku více,
rádi Vás přivítáme na Dni otevřených dveří,
který se v našem Klokánku bude konat v pátek
31. 5. 2019 od 14 hodin. Těšit se můžete nejenom na prohlídku Klokánku, ale zároveň na
krásný doprovodný program pro Vás i Vaše děti.
Bližší informace najdete na našem Facebooku
www.facebook.com/KlokanekSterboholy/.
Již dnes se na Vás moc těšíme.
Také nám dovolte představit právě probíhající
akci „Stovka na tábor“. Již třetím rokem mohou
díky této akci a příspěvkům veřejnosti odjet naše
děti na letní tábor a zažít spoustu úžasných věcí.
Dlouhodobě nám na letní tábor přispívá i městská
část Praha-Štěrboholy, za což moc děkujeme.
Na závěr bychom chtěli všem občanům (nejen) ze Štěrbohol poděkovat za finanční pomoc
i podporu v podobě darů, které nám do Klokánku pravidelně nosíte. Nově je tu i možnost
věci nabídnout k prodeji na našem charitativním
facebookovém bazárku www.facebook.com/
groups/316898005810844/. Výtěžek z prodeje
poté putuje na náš transparentní účet a pomáhá
nám financovat provoz Klokánku.
Přejeme Vám krásné jaro a budeme se těšit na
viděnou v Klokánku.

TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
POZVÁNKA
na valnou hromadu TJ Sokol Štěrboholy, která se koná ve středu 15. května 2019 od
17.30 hod v zasedací místnosti MČ Praha Štěrboholy, ulice Ústřední 527/14.
Program:
1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise
2. Návrh a schválení programu valné hromady
3. Výroční zpráva o činnosti jednoty v roce 2018
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
5. Zpráva o hospodaření za rok 2018, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018
6. Schválení rozpočtu na rok 2019
7. Volba činovníků jednoty
8. Různé
9. Návrh a schválení usnesení valné hromady, závěr
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Výbor TJ Sokol Štěrboholy

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY

TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
„Jak to bylo babičko tady ve Štěrboholech se
Sokolem?“ Ptá se Aneta Šorfová.
Babička Marcela Tmejová, náčelnice TJ, odpovídá: „TJ Sokol Štěrboholy vznikla 10. 6. 1922
dle kroniky TJ, kterou babička převzala od zakládající členky Sokola Štěrboholy v roce 1988, od
sestry Buňatové.“
Babička byla při obnovení Sokola ve Štěrboholech, ale i sepisovala nové členstvo Sokola v roce
1990 v Praze Dušní ulici u sestry Blaženky Sejkové
v jejím bytě. Letos je to již 30 let co byla organizace Sokola znovu obnovena. V roce 1990 došlo
ve Štěrboholech k rozdělení tělovýchovné činnosti,
oddíl fotbalu a turistiky zůstal pod ČSTV a odbor
ZRTV se osamostatnil a přešel do obnoveného
Sokola. Cvičili jsme v tělocvičně Středního zemědělského učiliště. V roce 2005 bylo ZOU zrušeno
a budova s tělocvičnou přešla do sdružení Klokánek. Tělocvičná činnost byla částečně přerušena,
neboť nebyl ve Štěrboholech cvičící prostor. V tu
dobu babička, maminka, moji bratři a já jsme dojížděli na cvičení do TJ Sokol Praha Královské
Vinohrady. V roce 2008 se nevzdáváme a začínáme opět cvičit v oddíle rodiče a děti v zasedací
místnosti městské části Praha-Štěrboholy a dohadujeme se s FOD Klokánek o uvolnění tělocvičny
pro mládež, která se stala skladištěm nábytku. Za
pomoci starosty městské části, pana Josefa Urbana, později Františka Ševíta a t. č. zastupitelky
městské části Marcely Tmejové získáváme zpět
tělocvičnu pro cvičení mládeže. Nyní je již ve vlastnictví městské části Praha Štěrboholy. V roce 2009
byla činnost TJ Sokol Štěrboholy obnovena znovu.
Nyní cvičíme opět v tělocvičně, ale i v přírodě a na
hřišti. Naše členy je vidět i při různých kulturních
a společenských akcích. Sportovní duch zde přežil
a mladá generace pokračuje.
Nejmladší cvičenka Klárka Benešová se ptá
maminky: „Kolik cvičí dětí ve Štěrboholech?“ Dáša
Benešová, maminka, cvičitelka a zároveň mís34

tostarostka TJ Sokol Štěrboholy odpovídá: „Jsme
malá jednota, ale dětí máme dost, nejsilnější oddíl
všestrannosti mladších žákyň a nejmladšího žactva má dobré výsledky. Zde v tělocvičně cvičí oddíl
juda, florbalu, kopané i volejbalu. Nyní se těšíme
v březnu na tradiční dětský karneval a veřejné cvičební hodiny.“
„Kolik je nás nyní v Sokole a co budoucnost
tady ve Štěrboholech?“ Ptá se Bára Ševítová svého
otce, starosty TJ a zároveň starosty městské části
Štěrboholy. „Nyní máme v tělocvičně 190 členů
Sokola, mimo hodin TJ i oddíly kroužků ZŠ, děti
ze sdružení Klokánek a tělocvična slouží i na společenské akce jako jsou plesy, zábavy a Haloween,“
odpovídá starosta František Ševít.
Vybudovali jsme posilovací prvky pro děti a seniory v přírodě, nové osvětlení v tělocvičně. Jsme
rádi, že opět Sokol ve Štěrboholech žije a zúčastňuje se i dalších akcích pořádaných župou Jana
Podlipného.
Děkujeme za velkou podporu městské části
Praha-Štěrboholy.
cvičenci a cvičitelé T.J Sokola Štěrboholy

Zelená je tráva a to vždy znamená, že opouštíme stísněné prostory tělocvičen a hal a vracíme
se zpět tam, kam fotbal patří, a to na zelený
pažit. Jak končí zima, tak můžeme i trochu
bilancovat. Děti sehrály více jak 10 celodenních turnajů napříč všemi přípravkami. Některé
turnaje se povedly hodně a některé méně, ale
všechny jsme si užili a dětem doma přibyla nejedna medaile navíc a hlavně spousta radosti ze
vstřelených gólů i výher.
Musíme zmínit zejména dva turnaje z poslední doby. Starší přípravka zcela suverénně opět
vyhrála v halovém turnaji v Říčanech a odnesla
si první místo. Přesto jako největší úspěch této
zimy bereme stříbrnou medaili pro hráče ročníku
2011 a 2012 z turnaje, kde jsme se potkali se
současnou pražskou špičkou a v silné konkurenci
12 mužstev a v systému každý s každým, jsme
uhráli fantastické 2. místo.
Ale teď zpátky na trénink a soutěž na trávě
a za každého počasí. Jaro přináší soutěžní zápasy nejen pro dětí, ale i pro muže. Stojí určitě
za připomenutí, že „muži A“ hrají domácí zápasy
většinou v pátek od 19 hod a „muži B“ hrají své

domácí zápasy v neděli od 17 hod. Vstup na zápasy je zdarma a zejména pražská 1.A třída je
divácky velmi atraktivní soutěž. Tak neváhejte
a přijďte se podívat na pořádný fotbal.
Zároveň upřesňujeme termíny tréninků přípravek – pondělí, úterý a čtvrtek od 17:00 do
18:00. Pokud tedy máte doma malého (budoucího) fotbalistu či fotbalistku v ročníku od 2013
do 2010 moc rádi Vás potkáme na tréninku.
Můžou být zcela začínající, nebo i zkušenější,
jsme otevření všem zájemcům.
„Sportu zdar a fotbalu zvláště!“
Za tým SK Viktoria Štěrboholy
Jakub Karda

Navštivte náš web:
www.sokol.sterboholy.cz
Také nás najdete
na Facebooku:
TJ Sokol Štěrboholy
@sokolsterboholy
Štěrboholské listy 1/2019
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DĚTSKÝ
KOSMICKÝ
KARNEVAL

MAŠKARNÍ PLES

INZERCE:

POHÁDKOVÝ
PARK
A PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
ve Štěrboholech

ÚTERÝ
30. 4. 2019
od 16,00 hod 
Park Hrušov, ulice Pod Areálem
zábavné soutěže pro děti i rodiče na téma
“Jak vycvičit draka”
od 18,00 hod 
Centrální park před novou radnicí MČ Štěrboholy
hudební vystoupení pro děti,
vystoupení žákyň TJ Sokol Štěrboholy
od 19,00 hod
živá hudba DUO AMIS do večerních hodin
od 19,00 hod
zapálení čarodějnického ohně

Koupím rodinný dům ve Štěrboholech.
Tel.: 604617788

INZERCE:

INZERCE:

INZERCE:

INZERCE:

INZERCE:

INZERCE:

Provozovna:
Makovská 933 (1 km od Štěrboholské spojky), Dolní Počernice, Praha 9
Ovenecká 849/3 (u Technického muzea), 170 00 Praha 7-Letná

Non stop služba: 602 220 894

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.
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