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HISTORIE
KULTURNÍ AKCE

ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT
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Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych zde jako vždy připomenul 

několik událostí, které se udály v naší městské 
části a které nás v blízké budoucnosti čekají. 

Během letních prázdnin se nám podařilo zrea- 
lizovat úpravy prvního a druhého nadpodlaží bu-
dovy základní školy – zřízení dvou nových kme-
nových učeben s hernou, dvou nových učeben 
školní družiny, centrální šatny a nového moder-
ního hygienického zázemí. Celý prostor získal 
moderní, vzdušný a prosvětlený vzhled. 

1. září jsem přivítal rekordní počet prvňáčků, 
a to 29. Druhý školní den si všichni žáci základní 
školy pochutnali na tradičním zmrzlinovém po-
háru v restauraci Tukan. 

1. září jsme také zahájili provoz dvou nových 
oddělení mateřské školy v ulici Pod Areálem, 
takže je celá školka v jednom místě.

Vzhledem k tomu, že se pomalu blíží finanční 
a majetkové vypořádání obce s rodinou Proppe-
rových a s ním spojené stěhování z budovy Úřadu 
MČ, pracuje naše zastupitelstvo na přípravě vý-
stavby nové budovy úřadu v parku u Zvoničky. 
Tento prostor chceme v budoucnu přeměnit na 
centrální část Štěrbohol, na něco jako „náves“, 
která zde v minulosti skutečně byla. Chceme Vás 
občany veřejně seznámit se záměrem projektu 
revitalizace prostoru spojené s výstavbou nové 
radnice a objektů pro občanskou vybavenost. 
Pozvánku na diskusi a veřejné projednání najdete 
na dalších stránkách Štěrboholských listů. 

Dále bych Vás dříve narozené rád pozval na 
tradiční Předvánoční setkání seniorů do restau-
race Na hřišti v úterý 8. prosince od 15 hodin. 

A co nás čeká dál? Než se nadějeme, bu-
dou tu Vánoce a Nový rok. A pak nová ple-
sová sezóna: 23. 1. 2016 MYSLIVECKÝ PLES 
a 27. 2. 2016 MAŠKARNÍ PLES.

Níže jsem si dovolil otisknout část mého roz-
hovoru pro internetový deník Parlamentní listy, 
ve kterém hovořím o rozvoji naší městské části.

František Ševít – starosta

SLOVO 
STAROSTY
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V komunální politice nejste no-
váčkem. Starostou jste již třetí vo-
lební období. Co Vám povolání sta-
rosty dalo či naopak vzalo?. A co 
Vás v politice drží, přeci jen politici 
nepatří mezi oblíbená povolání.

Začal bych Vaší druhou otázkou. 
Do komunální politiky jsem vstoupil 
z prostého důvodu. Ve Štěrboholech 
jsem se narodil, bydlím tu se svou 
rodinou, bydlí tu moji rodiče, sestra, 
přátelé. Proto se mi zdálo naprosto 
přirozené podílet se na rozvoji obce. 
A nejlepší pozice pro to nabízí právě 
místo v zastupitelstvu. 

Povolání starosty mi dalo po-
cit, že má práce má smysl. A co 
mi vzalo? Těžko říct, možná trochu 
klidu a soukromí.

Jaká nejdůležitější rozhodnutí 
jsou nyní před Vámi? 

Poté, co byly naše cíle v mi-
nulých volebních obdobích z větší 
části splněny – např. zajištění po-
zemku pro výstavbu nové mateřské 
školy, zvýšení kapacity mateřské 
školy, výstavba Parku Hrušov či 
realizace dětských hřišť – čeká nás 
v nejbližší době konečná fáze narov-
nání restitučního nároku na několik 
objektů a  pozemků v obci, jejichž 
součástí je i budova Úřadu městské 
části. Rádi bychom zrealizovali vý-
stavbu nové budovy Úřadu městské 
části včetně realizace tzv. návsi – 
centra dění v obci se službami pro 
obyvatele, na které spolupracujeme 
s Institutem plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy. Dalším z úkolů je již od 
roku 2006 prosazení rekonstrukce 
a rozšíření naší základní školy. 
V  současnosti máme školu pouze 
s  prvním stupněm, naším cílem 
je vybudovat devítiletou základní 
školu. Projekt máme již několik let 
zpracovaný, chybí nám jen to nej-
důležitější, a to finance.

Štěrboholy prošly za posledních 
deset let poměrně dramatickým 
rozvojem. Domníváte se, že exis-
tuje přímá úměra mezi výstavbou 
nových domů a zajištěním základní 
občanské vybavenosti? 

Podle statistik z loňského roku 
patří Štěrboholy k městským čás-
tem s nejvyšším nárůstem počtu 
obyvatel v procentuálním vyjád-
ření v celé Praze. Z mého pohledu 
přímá úměra mezi výstavbou no-
vých domů a  zajištěním občanské 
vybavenosti neexistuje. Za posled-
ních deset let se počet obyvatel 
zdvojnásobil, a  tak například pů-
vodní školní zařízení již kapacitně 
nemohou stačit. Co se týká dostup-
nosti služeb, jsme v předstihu. To 
samé platí i o dopravní obslužnosti, 
kde se nám podařilo prosadit rozší-
ření autobusových linek, jejich čet-
nost i napojení na sousední městské 
části.

Zástavba obce ale probíhá neu-
stále. Nedomníváte se, že je na čase 
přibrzdit a snažit se v obci zachovat 
i maximum zeleně, která je jedním 
z hlavních důvodů, proč se občané 
do okrajových městských částí stě-
hují? 

Vedení městské části za mého 
působení v posledních dvou voleb-
ních obdobích prosazuje zachování 
„vesnického“ rázu naší obce. S tím 
souvisí i rozvojové územní plány: 
v přípravách nového Metropolitního 
plánu trváme na vnitřním rozvoji, 
výstavbě převážně rodinných domů 
při zachování zeleného prstence 
kolem Štěrbohol s možností propo-
jení na přírodní a rekreační oblast 
u „Slatiny“ ve směru na Dubeč. 
Nepodporujeme další nekoncepční 
zástavbu do „polí“, a to zejména 
výstavbu patrových bytových 
domů. Náš tlak na developery je již 
nyní patrný, v současné době začí-
nají preferovat výstavbu rodinných 
domů, především řadových.

Štěrboholy leží mezi dvěma výpa-
dovkami, což má negativní dopad na 
hustotu dopravy. Navíc v případě růz-
ných dopravních omezení na průmys-
lové či jižní spojce si řidiči přes Štěr-
boholy urychlují cestu. Jak se snažíte 
v rámci svých možností problém řešit? 

To je asi náš nejpalčivější pro-
blém. Ve své otázce přesně popisu-

jete, co tu dnes a denně zažíváme. 
Centrální komunikace vedoucí skrz 
Štěrboholy – Ústřední ulice je ta-
kovou objízdnou trasou, v podstatě 
objízdnou trasou celé východní 
oblasti Prahy, a během ranních 
a  dopoledních hodin se z ní stává 
neprůjezdná komunikace. Řešení 
vidím v  co nejrychlejším dokončení 
obchvatu Prahy od D1 směr Běcho-
vice–Černý Most, který je již několik 
let blokován některými dotčenými 
městskými částmi. Pokud tento ob-
chvat nebude dokončen, bude veš-
kerá, a to převážně nákladní doprava 
od Liberce a Hradce Králové svá-
děna stále na Jižní spojku a nic se 
nevyřeší. MČ Štěrboholy je součástí 
pracovní skupiny městských částí 
Praha–východ, která se snaží řešit 
tuto problematiku jak s centrálními 
úřady, tak i s občany.

A jak jste na území obce spoko-
jen s hromadnou dopravou? Nedo-
mníváte se, že zejména o víkendu 
by mohlo dojít k posílení spojů? 

Jak jsem se již zmínil, dopravní 
obslužnost je na území naší obce 
na vysoké úrovni. Doby, kdy k nám 
jezdil jeden autobus za hodinu, 
jsou nenávratně pryč. Situace se 
během mého působení v zastupi-
telstvu dost změnila. Dnes jezdí ve 
Štěrboholech tři autobusové linky, 
které spojují obec jak se stanicemi 
pražského metra, tak i s několika 
městskými částmi – s úřady, poli-
klinikami i školami. I o víkendech 
je četnost linek, myslím, dosta-
tečná. V současné době pracujeme 
společně s IPR Praha a OC EU-
ROPARK na projektu prodloužení 
tramvajové trati z Ústředních dílen 
DP Malešice směrem k OC EURO-
PARK, což by nás zase o nějaký ten 
krůček posunulo ku Praze. 

pokračování najdete na: 
www.parlamentnilisty.cz 



Vážení senioři,  
přijměte pozvání starosty městské části na tradiční 
Předvánoční setkání  
v úterý 8. prosince od 15.00 hodin
v Restauraci Na Hřišti. 
Čeká Vás tradiční pohoštění a živá hudba k poslechu.



Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vás seznámili se studií, která řeší nové náměstí v centru naší městské části 
vymezené ulicemi Ústřední a Slibná.
Jsou zde navrhovány tří polyfunkční objekty dotvářející uliční frontu a rozdělující stávající zelenou 
plochu na dvě části. V menší dlážděné části, novém náměstí, je v centru umístěna budova radnice 
s hodinovou věží. Náměstí je navrženo pro pěší a jsou zde umístěny prvky drobné architektury, lavičky, 
kašna, stojany na kola, odpadkové koše, atd. a mohou se zde konat např. farmářské trhy. Druhá větší 
část zelené plochy bude sloužit pro pořádání venkovních akcí městské části. V polyfunkčních objektech 
mohou být umístěny například obchody, služby jako kadeřnictví, pekařství, kavárna a dále klub mládeže, 
zdravotní ordinace, obecní byty. Budova radnice je navržena také dvoupodlažní s dominantou hodinové 
věže. Hlavní provoz radnice je umístěn do 1. patra bezbariérově přístupného výtahem. V přízemí jsou 
pak situovány zejména knihovna a prostory městské policie nebo ordinace dětského či praktického 
lékaře. Tato studie nového náměstí je zpracovávána ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy (IPR Praha) a bude podkladem pro nový Metropolitní plán Prahy.
Dále bychom Vás rádi informovali o dalších stavebních záměrech v městské části a představili Vám 
podklady pro přípravu metropolitního plánu hl. m. Prahy schválené zastupitelstvem městské části 
Praha-Štěrboholy.
Zveme Vás v pondělí 30. 11. 2015 od 18.00 hodin do Zasedací místnosti MČ v ulici K učilišti 
a očekáváme Vaše názory a návrhy dalšího možného využití navrhovaných staveb.
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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 rejstříku trestů
•	 výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku
•	 výpisy z bodového hodnocení řidičů
•	 výpisy z katastru nemovitostí
•	 NOVĚ OD 20. 10. 2015 JE K DISPOZICI NOVÁ 

AGENDA
•	 výpis snímku z katastrální mapy 
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
OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
tel.: 272 700 205
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí 13:00–18:00 hod.

ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Výběr usnesení zastupitelstva městské části 
za období červen–říjen 2015

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

bere na vědomí:
•	 plnění rozpočtu městské části Praha-

Štěrboholy k 30. 6. 2015;
•	 rozbor hospodaření Základní školy 

a Mateřské školy Praha 10-Štěrboholy 
ke 30. 6. 2015;

schvalUJe:
•	 úpravy rozpočtu městské části Praha-

Štěrboholy na rok 2015;
•	 prodloužení doby nájmu nebytových pro-

stor v objektu bez čísla popisného v ulici 
Granátnická paní Mgr. Kláře Bucharové za 
účelem provozování předškolního zařízení 
Bullerbyn school do 30. 6. 2017 za stávajících 
podmínek;

•	 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti v souvislosti s napojením 
Auto ESA a. s. na dešťovou a splaškovou 
kanalizaci včetně revizních šachet v ulicích 
Granátnická a Laudonova – parc. č. 439/77, 
456/2 a 456/5 v k. ú.;

•	 uzavření plánovací smlouvy č. 01/2015 
s EURO DEVELOPMENT GROUP s.r.o. 
1.  nesouhlasí 

s návrhem plánovací smlouvy č. 02/2015 
s Euro Park Praha a.s.;

2.  trvá 
na zachování mlatové cesty pro pěší o šíři 2 m; 
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3.  navrhuje 
řešit připojení na vodovodní řad a kanali-
zaci smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrských sítí za jednorázo-
vou úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH za 
bytovou jednotku;

schvalUJe:
zadání projekčních prací a inženýrské činnosti na 
„Zateplení tělocvičny v ul. Granátnická“ a zpra-
cování pasportu celé budovy bez čísla popisného 
na pozemku parc. č. 100/1 v k. ú. Štěrboholy 
Ing. Radomíru Hladkému, Na Žižkově 154/IV, 
Český Dub, IČ: 75228548;

schvalUJe:
poskytnutí účelové neinvestiční dotace SK 
Viktoria Štěrboholy ve výši 17 000,00 Kč na 
podporu činnosti mládeže, zejména na nákup 
sportovního vybavení. Dotace podléhá vyúčto-
vání s rozpočtem městské části za rok 2015. 
Dotace bude poskytnuta z účelové dotace po-
skytnuté městské části z odvodu výherních hra-
cích přístrojů.

RYCHLÉ 
INfORMACE
FORMOU SMS

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, všeo-
becné 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 pi-
lotním 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).

Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám 
jen pár minut.

Neplatí pro již zaregistrované.

Jak se registrovat k odběru 
informativních SMS? 

1/ Prostřednictvím webových stránek 
http“//sterboholy.smsbrana.cz

2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy

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

infoSMS
Dne 1. 1. 2014 od 
10.00 h bude odstávka 
vodovod. řadu v ulici 
Pod Areálem.
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Averze; 
Ovocná limonáda; B. 1. DÍL 
TAJENKY; C. Lehké vanutí; 
Tĕlesný pohyb; Cirka; Časopis 
pro ženy; D.  Existují; Hladina; 
Zápisník; E. Inic. nositele Nobelovy 
ceny za literaturu z roku 1931; 
2.DÍL TAJENKY; Obojživelníci; f. 
Sudokopytníci; Angl. pozdě; Hlas 
sovy; Poštovní novinová služba; G. 
Sloven. Irové; Úloha; SPZ Opavy; 
Chuchvalec; H. Polní míra; Římsky 
2006; Hraniční poplatek; Krevní 
faktor; I. Název značky dusíku; 
3.DÍL TAJENKY; Zn.hliníku; J. 
Divadelní akademie; Sportovní 
oblečení; Citoslovce údivu; Vidiny 
ve spánku; K. Primáti; Obyčej; 
Synův syn; Druh Gibbona; L. 

Rvačka; 4.DÍL TAJENKY; Odplaty; 
M. Zeleninový pokrm; Pokrm 
z mletého masa; Angl. pět; N. 
Česáč; Předem určené; SVISLE: 1. 
Vjezd; Oblast mezi Mrtvým mořem 
a Akabským zálivem; 2. Úřad pro 
letectví a kosmonautiku v USA; 
Planeta; Výzva; 3. fr.atol; Řev; 
Nizozemský certifikační institut; 
Pohyb vzduchem; 4. Římsky 505; 
Stud; Evropan; Revmatismus (dř.); 
Česká republika; 5. Předtím (zast); 
Benátský kupec  a cestovatel; 
Veterinární lékař (titul); Zkr. 
Olympijských her; 6. Stát v USA; 
Násep; Domácky Miroslav; 
Výraz pochopení; 7. Hrdina; 
Část stromu; Spoj provedený 
šitím; Proč; 8. Odmašťovací 

přípravek; Domácky Teodor; X; 
Cizopasník; 9. Tišící citoslovce; 
Zuby; fr.město; Usednutí; 10. 
Domácky Oldřich; Nedokonale 
spálené dřevo; Značka Milijoule; 
Evropská federace kopané; 11. 
Heslo; Výborný (hovor.); Inic. 
Komenského; Zkr. jednotky času; 
12. Omotaná; Inic. zpěváka Muka; 
Český architekt; Svoje; 13. Anebo 
(zast.); Končetina; Tu máte; 
14. Zn.Arsenu; Inic. fr. módního 
návrháře; Starověké drnkací 
nástroje; POMŮCKY: DIDOT, 
SLS, ENNA, NAO, YSAYE;
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
VÉST DRUHÉ ZNAMENÁ 
PROJÍT CESTU JAKO PRVNÍ 
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
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. 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: 
Kompostárna Gartensta směr Dubeč z provozních a technických důvodů do odvolání 
do konce roku 2015 nepřijímá bioodpad.

Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou odevzdávat:
Pondělí až pátek v době od 8.30 do 17.00, v sobotu od 8.30 do 15.00 veškerý odpad zdarma 
do sběrného dvora hl. m. Prahy, Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy; 
a dále ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s.r.o., ulice 
Dolnoměcholupská 28, Praha 10 D. Měcholupy

Převzetím všech druhů odpadu společnost Pražské služby a.s. garantuje ekologické zneškodnění v rám-
ci přísnějších limitů zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Ve znění zákonů č.477/2001 Sb.,76/2002 
Sb.,275/2002 Sb.,167/2004 Sb.,188/2004 Sb.

INFORMACE PRO OBČANY – POZOR ZMĚNA 
ve svozu soukromého BIO ODPADU od Pražských služeb. 
Změna svozových termínů ve Štěrboholech 
1) celoroční odvoz od 2. 12. 2015 STŘEDA lichý týden
2) sezónní odvoz od 30. 3. 2016 STŘEDA lichý týden

Termíny přistavení VOK v 2. pololetí roku 2015:
čtvrtek 3. září  16.00–20.00 hod.
čtvrtek 17. září  16.00–20.00 hod.
čtvrtek 8. října  14.00–18.00 hod.
čtvrtek 22. října  14.00–18.00 hod.
čtvrtek 12. listopadu 14.00–18.00 hod.
čtvrtek 26. listopadu 14.00–18.00 hod.
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis ze školní  
kroniky Štěrbohol

Úpravy školy 1923
V měsíci květnu 1923 byl rozšířen byt řídí-

cího učitele o jeden pokoj, který byl připraven 
z bývalého skladiště na hasičské nářadí. V srpnu 
1923 byl zřízen cementový chodník. Z povole-
ného obnosu 400,- Kč místní školní radou byly 
zakoupeny tzv. hláskovací tabulky v počtu 35 
kusů. Okresní školní výbor v Žižkově daroval 
škole mapu zemí sudetských.

Změna ve sboru učitelském
Výnosem okr. školního výboru v Žižkově ze 

dne 28. srpna 1923 byl ustanoven zastupujícím 
učitelem na zdejší škole pan Ladislav Novák, 
který na místo nastoupil dne 1. září 1923.

Výnosem okr. školního výboru v Žižkově ze 
dne 10. září 1923 byla ustanovena učitelkou při 
zdejší škole slečna Ludmila Šváchová, dříve uči-
telka obecné školy ve Strašnicích, která po svém 
ustanovení ihned nastoupila.

Nové vyučovací předměty
Výnosem ministerstva školství a národní 

osvěty ze dne 4. 8. 1923 byla zavedena občan-
ská nauka a výchova, ruční práce výchovné, pro 
dívky nauka o domácím hospodářství.

Nástup nového učitele 1923/24
Zemská školní rada výnosem ze dne 

13. 9. 1923, jmenovala pana Jaroslava feytise 
definitivním učitelem na zdejší škole, který zde 
nastoupil dne 1. 11. 1923.

Výnosem zemské škol. rady ze dne 
30. 11. 1923 byla ustanovena učitelkou ženských 
ručních prací a domácích nauk slečna Emílie 
Krsová, která dnem 1. 2. 1924 místo nastou-
piti měla. Výnosem okr. školního výboru ze dne 
8. 3. 1924 byla jí prodloužena léčebná dovolená 
do 1. 4. 1924. Po dobu dovolené jí zastupovala 
slečna Pavla Krchová.

Různé úpravy
Během prázdnin byl zřízen plot kolem za-

hrady, postavena bradla a stojan na hrazdu, špl-
hadla a kruhy, dále byla zřízena jáma na popel 
a smetí a lávka přes příkop.

Nový školní rok 1924/25
Rozdělení tříd: v 1. třídě vyučuje řídící učitel 

p. Ladislav Kučera
Ve 2. třídě defin. učitel p. Jaroslav feytis
Ženským ručním pracím vyučuje slečna 

Emílie Krsová
Římsko-katolickému náboženství vyučuje 

p. P. PhDr. Václav Ešner – farář v Kyjích
Do 1. třídy zapsáno 13 hochů a 7 dívek
Do 2. třídy zapsáno 10 hochů a 7 dívek
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Změna učitelského stavu
Výnosem okres. školního výboru v Žižkově ze 

dne 30. 10. 1924 byl definitivní učitel pan Jaro-
slav feytis ustanoven zastupujícím učitelem na 
I. obecné škole v Žižkově, kteréž místo dnem 
1. 11. 1924 nastoupil.

Zřízení školního okresu říčanského 1925
Zemská školní rada výnosem ze dne 

21. 1. 1925 vyloučila ze školního okresu žižkov-
ského všechny školní obce, jejichž školy mají sídlo 
v obvodu nového politického okresu říčanského 
a ustanovila, že tvořiti budou nový český školní 
okres Říčany, a to s právní platností od 1. 2. 1925.

Nová místní školní rada 1925
Ve schůzi obecního zastupitelstva v březnu 1925 

byli zvoleni členy nové MŠR (místní školní rady):
Werner františek  továrník
Bergl Václav  truhlář
Petera Josef  dělník
Dvořák Jan   zámečník
Náhradníci:
Kuchař Václav  kovář
Růžička Bohumil  obuvník
 Krňanský Otakar  rotmistr 
(správce Schwerinova pomníku)
Slib složila nová místní školní rada v ustavu-

jící schůzi konané dne 25. dubna 1925 ve školní 
budově v Dolních Měcholupech do rukou okres-
ního školního inspektora pana Josefa Porteše.

Dětský den
Dne 21. června 1925 pořádala škola slavnost 

„Dětský den“. Pro nepříznivé počasí konala se 
slavnost v sále hostince „U Straků“. Hoši cvičili 
4 oddíly prostných cvičení, k nimž jim dívky zpí-
valy vhodné písně. Dívky zatančily 8 tanečků. 
Mezitím přednášeny básně obsahu vážného 
i žertovného a zpívány písně. Při této slavnosti 
ochotně a bezplatně účinkoval sbor tamburašů 
Sokola Štěrboholy. Z čistého výdělku bylo zasláno 
„České zemské komisi pro péči o mládež“ 35,- Kč 

a Bolzánovu samostatnému sirotčinci učitelskému 
v Praze 5,- Kč.

Školní rok 1925/26
Dárci školy: na začátku školního roku 

1925/26 darovala městská spořitelna na Krá-
lovských Vinohradech všem žákům zdejší školy 
vkladní knížky s vkladem 1,- koruny. Tím byli 
žáci pobídnuti k spořivosti.

Dne 4., 5., a 6. července 1926 byly hlavní dny 
všesokolského sletu, který se konal na místě bý-
valých lomů strahovských. Ve dnech žákovských 
cvičilo též 7 žáků a 4 žákyně zdejší školy.

Zasazení lip
Obec Štěrboholy na žádost řídícího učitele 

zakoupila 6 lipových stromů za 120,- Kč, jež 
žáci pod dohledem řídícího učitele dne 16. listo-
padu 1926 na prostranství před školní budovou 
zasadili.

Školní rok 1926/27
Do obou tříd bylo zapsáno 48 žáků.
Ministerstvo školství a národní osvěty nařídilo 

výnosem ze dne 27. října 1926, aby se na všech 
národních i středních školách a učitelských ústa-
vech republiky Československé, počínaje dnem 
1. listopadu 1926 až do konce února 1927 proza-
tím na zkoušku pro tento školní rok, počínalo do-
poledním vyučováním o půl deváté hodině a kon-
čilo při čtyřech dopoledních hodinách ve 12. hodin 
5 minut a při pěti hodinách ve 13. hodin.
Pokračování příště.

Jan Pláteník – kronikář
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Pokračování doslovného přepisu jediné docho-
vané kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž 
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.

Č. p. 17
jakož i 18., 19. a 20. vznikly v letech kol. 

r. 1780. Na tomto č. p. 1794 hospodařili Krištof 
a Anna Springrovi. Ta pak ovdovělá prodala 1800 
Janu a Kateřině Vodičkovým. Ti 1811 opět zcizili 
Josefu Votrubovi z Prahy za 5000 zl. Tento téhož 
roku za 6000 zl. Tomáši Alexandrovi z Malešic. 
Ten pak 1830 františku Veselému za 1060 zl. 
Od něho pak Růžička Jan a držel i v r. 1842. Byl 
bratrem Václava Růžičky v č. p. 13.

Č. p. 18
bylo r. 1797 oceněno na 1335 zla prodáno 

Matějem Kubátem synu Antonínu 1807 oceněno 
na 1999 zl. 1819 koupil ji Josef Michálek za 8.800 
zl. a 1827 prodal Albertu a Marii Schkoppkovým 
(Škopkovým) za 9.000. Zadlužená chalupa byla 
věřiteli prodána (Jan Pradatsch = Bradáč) 1834 
Machalu Seidlovi, který v r 1842 ji držel. 

Č. p. 19
Držitelem této 50měrové chalupy v r. 1794 byl 

Matěj Hudeček, který ji 1819 prodal za 8000 zl. 
Anně Drábové a tato 1824 darovala Antonínu Ur-
banovi a tento 1833 Anně Urbanové a tato pro-
dala 1835 Barboře Seidlové za 3600 zl. I z toho 
č. p. dluhy vyhnaly hospodáře i hospodyni. 

Č. p. 20
měl v majetku Jakub Blažek, který vlastnil 

i č. p. 16. Po jeho smrti 1792 bylo č. p. 20 převe-
deno na děti. Ujal se syn Josef Blažek. Ten 1820 
prodal Barboře Seidlové a jejímu synu Machalovi 
za 10.000 zl. vídeň čísla. Byla to také chalupa 

měrová. Tak v rukách rodiny (Seidlovy) matka 
a syn splynula tři č. p. 18. 19. 20. První chalupa 
18 č. p. byla také asi měrová a tak se vytvořil 
statek 150 měrový. K němu 8/3 1828 koupila 
Seidlová-Dorfplatz – část návsi ve výměře 100.6 
čtverečních sáhů za 20 zl. a postavila na něm 
stodolu. Syn její měl i č. p. 11. (viz str. 139/140) 
Tato rodina půjčovala místním rolníkům-chalupní-
kům a získávala vlivu u vrchnosti. 

Č. p. 21 Kovárna
Ves roste a jeví se potřeba kovářského ře-

mesla. Tak r. 1787 připomíná se v gruntovních 
knihách chalupa na vrchnostenském gruntě „Nro. 
21“, kde hospodařil kovář Václav Průša s man-
želkou Marií. Při chalupě bylo 6 měr polí a 4 luk. 
20/8 1838 zdědil syn Josef Průša chalupu i živ-
nost a vyplatil zletilé sestře Anně provdané Kala-
šové (viz str. 133) za (františka), nezletilé sestře 
Kateřin a bratru Václavovi po 120 zl. on pak 1841 
oženil se s Apolonií Uzlovou z Hornopočernic.

Č. p. 22
Domek r. 1794 oceněn k žádosti Jakuba Mu-

sila i 3 měrami polí a 1 mírou luk na 656 zl. 
30 krejcarů. R. 1838 zdědil Jan Musil a vyplácel 
sourozence: Annu (provdanou Vápenkovou), Jo-
sefa Musila, Václava Musila a Kateřinu. Tři prve 
jmenované po 80 zl. a poslední po 120 zl. 

Č. p. 23
R. 1794 byl na něm Antonín Kiris (viz st. 139 

č. p. 11) 1803 majitelem je Jan Vodička, 1817 Jan 
Jiris a ten prodal za 737 zl. (i při tomto domku 

HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ
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byla pole) Václavu Hrubému a ten 1828 za 440 
zl. Tomáši a Magdaleně Tocauerovým (Totzauer) 
Vyskytuje se obojí jméno v jednom zápisu. 

Č. p. 24
Majitelem je obec Štěrboholy, viz str. 138.

Č. p. 25
Nezjištěno, kdy postaveno. Po r. 1801. bylo 

na obecním pozemku a majitelem byl Vojtěch 
Pucherna. Ten 1086 popustil synu Josefovi a ten 
vyplácel sourozence Barboru, Annu a Matěje po 
700 zlatých. Držel i v r. 1842.

Č. p. 26
Je vlastně druhým dílem č. p. 7 (str. 137), 

který držel Josef a Kateřina Podzimkovi 1818. 
V r. 1836 majiteli byli Jan Rollo (také je psán 
Loro (= přesmyk r za l ) a Terezii rozená Oš-
merová, kteří usedlost s 9 měr polí a 4 měr. luk 
zdědili po matce Kateřině Rollové. 

Č. p. 27 chalupa
uváděna jest v roce 1806, kdy Václav Průša 

obdržel tuto od Václava Průši, otce a dostal do 
užívání 6 měřic polí a 4 měřice luk (od č. p. 21). 
V r. 1842 majitelem je Vojtěch Schumann.

 

Pokračování příště.

Žádáme pamětníky a rodilé Štěrboholáky pokud 
mají nějaké foto či dokumenty vztahující se ke Štěr-
boholům z doby 1850-1950 budeme rádi za poskyt-
nutí k možnému zkopírování a přiložení do kroniky.

Opravujeme naše historické památky
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NOVý ŠKOLNÍ 
ROK V NOVÉM

Zahájení nového školního roku proběhlo v du-
chu stěhování a loučení se s budovou základní 
školy, která do této doby fungovala pro 50 nej-
menších předškolních dětí.

To, co zpočátku vypadalo jako nekonečné 
množství zabalených krabic a prázdných míst-
ností, se společnými silami všech stalo skutečností 
a v září třída Myšek a Berušek zahájila svoji čin-
nost ve zcela nových prostorech. Pro celou ma-
teřskou školu je velikým přínosem, že se všechna 
její oddělení nacházejí ve společném areálu. Ko-
munikace mezi jednotlivými třídami již není tak 
složitá, jako tomu bylo v době odloučených pra-
covišť, všechny děti mají stejné herní podmínky, 
všechny paní učitelky podmínky pracovní.

Během prvního měsíce proběhla adaptace 
všech dětí. Společně jsme se naučili pracovat 
s denním režimem v novém prostředí, překonat 
odloučení od rodičů a nalézt v nové mateřské 
školce vřelé a bezpečné prostředí. 

Školka by pro děti měla být – a my věříme, 
že je – druhým domovem. Je konec září a já 
si troufám říci, že jsme utvořili stabilní kolektiv 
a že úsměv a vřelý vztah k sobě navzájem nás 
posune do dalších školních měsíců. Už dnes ale 
víme, že se nám všem bude v nové školce líbit.

Martina Nováková, 
učitelka ze třídy Myšek
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Z PODZIMNÍCH 
AKCÍ MATEŘSKÉ 
ŠKOLY

Na podzim mateřskou školu navštívila Zá-
chranná stanice Tachov, která se zabývá odchy-
tem raněných zvířat nebo zvířat v nouzi, jejich 
léčením a následným vypouštěním do volné pří-
rody. Zakladatel a člen této Záchranné stanice 
Karel Bobál přivezl kromě poutavého vyprávění 
pro děti také slepou vydru. Jiná, právě umís-
těná zvířata (liška, mýval, veverky, srna a různí 
dravci), za námi kvůli svým zraněním či z jiných 
důvodů přijet nemohla. A zatímco vydra pobí-
hala v přenosné ohrádce, pochutnávala si na čer-
stvém mase, pan Bobál vyprávěl dětem o tom, 
jak a proč je slepá vydra v jejich péči odmalička 
a která, jimi zachráněná a vyléčená zvířátka, na-
šla opět domov ve volné přírodě.  

Ani my jsme však nezaháleli a na jejich náv- 
štěvu jsme se důkladně připravovali. Dětem jsme 

již předem vysvětlili, proč takové záchranné sta-
nice vznikají a jak bychom mohli zvířátkům po-
moci i my na dálku. Oslovili jsme rodiče s pros-
bou o pomoc při zajištění jakéhokoliv druhu či 
množství krmiva, kterými mohou záchranáři kr-
mit umístěné svěřence: konzervy a granule pro 
domácí mazlíčky, směs krmení pro ptáky a pod. 
Byli jsme mile překvapeni, kolik rodičů se do na-
šeho malého projektu zapojilo a jak velké množ-
ství krmiva jsme mohli Záchranné stanici předat. 
Ještě jednou bychom proto touto cestou chtěli 
všem rodičům poděkovat.

A protože se nám vyprávění líbilo a osudy zvířá-
tek nás stále zajímají, rozhodli jsme se, že na jaře 
náš společný výlet naplánujeme právě do Tachova. 
Vzpomínáme na malou všetečnou vydru, pan Bo-
bál nám průběžně posílá fotografie dalších umístě-
ných zvířat a o to více se na další setkání těšíme.
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První naší společnou akcí s rodiči byla Jablíč-
ková slavnost. Šikovné maminky nám pro toto 
odpoledne napekly různé jablečné moučníky, po 
kterých později zůstaly jen prázdné talířky. Tolik 
nám chutnaly. Rodiče s dětmi soutěžili o nejdelší 
jablečnou slupku, otiskovali tiskátka vytvořená 
z  jablek, maminky soutěžily o vymyšlení nej-
většího počtu jídel připravovaných z jablek, děti 
pojídaly jablíčka zavěšená vysoko na nitkách, 
prolézaly látkovým tunelem jako červíci, tančily 
s jablíčky a u všech těch disciplín se nezapomí-
nalo ani na ochutnávku napečených dobrot. 
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Na konci října se děti mohly těšit také na 
Strašidelný rej, na veselé dopoledne plné straši-
delného dovádění, zábavných her, soutěží a ha-
lloweenského tvoření. 

Bc. Yvona Grunclová, 
zástupkyně ředitelky pro MŠ
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KUDY, KDY A PRO 
KOHO – ANEB 
NAŠICH PĚT 
VCHODŮ

Díky prázdninové rekonstrukci získala zá-
kladní škola prostory pro dvě nové třídy s her-
nou, dvě oddělení školní družiny, ale i vytoužené 
centrální šatny.

Se spoustou radosti z nových prostor však 
přišlo i pár organizačních komplikací, a to pře-
devším v souvislosti s centrálními šatnami. Na-
bízela se myšlenka, že je-li hlavní vchod strate-
gicky nejblíže centrálním šatnám, bude se tudíž 
vcházet i vycházet pouze tudy. Myšlenka to byla 
lákavá, avšak organizačně neproveditelná. Bu-
dova základní školy je velmi rozlehlá, je v ní více 
chodeb než místností, spousta zatáček, schodišť 
a zákoutí, takže přejít z bodu A do bodu B může 
trvat i několik minut (pro neznalého možná i ho-
din). Navíc by bylo třeba vyčlenit několik za-
městnanců, kteří by převáděli děti, aby se nám 
nekontrolovaně nepohybovaly po budově. Na to 
pochopitelně nejsou finanční prostředky. Aby se 
tak vyzvedávání dětí ze školy nestalo pro rodiče 
takovým malým logistickým oříškem, pokusím se 
zde princip našich pěti vchodů objasnit.

Branka vlevo (původně vchod do MŠ)
Vchod č. 1 – Hlavní vchod
Tímto vchodem vcházejí děti do ranní družiny 

(v době od 7.00 do 7.30), následně pak všichni 
žáci (v době od 7.40 do 7.55 h). Po vyučování 
tímto vchodem vycházejí děti nedružinové.

Hlavní vchod je zároveň i vchodem, kde se 
dopoledne dozvoníte na 1. a 3. ročník a odpo-
ledne na 1. a 4. oddělení školní družiny. Rodiče, 
kteří mají děti v těchto dvou odděleních, si je 
vyzvedávají právě zde (denně do 17.30). Změna 
je u páťáků v pátek (viz tabulku).

Vchod č. 2
Vchod je v současné době využíván pouze 

k interním účelům, a to velice zřídka, takže je to 
vlastně vchod, kterým se nechodí.

Branka vpravo (u školního hřiště)
Vchod č. 3
U tohoto vchodu jsou zvonky na třídy 2. a 4. 

ročníku a na sborovnu školy. Používá se v pří-
padech, kdy žáci zmíněných ročníků přicházejí 
či odcházejí v jinou dobu, než před začátkem 
vyučování či po jeho skončení.

Vchod č. 4
Z tohoto vchodu se dozvoníte na třídu 5. 

ročníku, na ředitelnu a školní jídelnu. Pro žáky 
5. ročníku je využití obdobné jako u vchodu č. 3. 
Tento vchod pak mohou využít i ti, kteří chtějí 
milým slovem potěšit paní ředitelku.

Vchod č. 5 (ŠD)
Vchod, který původně sloužil celé školní dru-

žině, využívají v letošním školním roce pouze 
děti z 2. a 3. oddělení ŠD (tzn. žáci 2., 3. a 4. 
ročníku) a v pátek i páťáci. Rodiče si děti z výše 
zmíněných tříd vyzvedávají u tohoto vchodu do 
16.15. V době od 16.15 do 16.30 se děti pře-
souvají do prostor 1. oddělení. To znamená, že 
od této doby již jejich rodiče vstupují vchodem 
č. 1 (Hlavní vchod) a zvoní na 1. oddělení, které 
zároveň slouží jako ranní i konečná družina.

Že jsem Vám nepomohla? Tak to zkusím 
ještě s tabulkou.
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ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

TŘÍDA ČAS (popř. DEN) VCHOD

1. ročník vždy č. 1 – Hlavní vchod

2. ročník 7.00–7.55 č. 1 – Hlavní vchod

v době vyučování č. 3

ŠD – do 16.15 č. 5

ŠD – od 16.15 č. 1 – Hlavní vchod

3. ročník 7.00–7.55 č. 1 – Hlavní vchod

v době vyučování č. 1 – Hlavní vchod

ŠD – do 16.15 č. 5

ŠD – od 16.15 č. 1 – Hlavní vchod

4. ročník 7.00–7.55 č. 1 – Hlavní vchod

v době vyučování č. 3

ŠD – do 16.15 č. 5

ŠD – od 16.15 č. 1 – Hlavní vchod

5. ročník 7.00–7.55 č. 1 – Hlavní vchod

v době vyučování č. 4

ŠD pondělí–čtvrtek č. 1 – Hlavní vchod

ŠD pátek–do 16.15 č. 5

ŠD pátek–od 16.15 č. 1 – Hlavní vchod

Závěrem bych chtěla rodiče našich žáků moc 
poprosit o trpělivost při vyzvedávání (ne vždy lze 
provést všechny náležitosti spojené s odchodem 
v ideálním čase), ale hlavně o důsledné dodr-
žování pravidla: NIKOMU NEOTVÍRÁM, NI-
KOHO NEVPOUŠTÍM (byť je to soused, kte-
rého znám). Otevírat a vpouštět do budovy je 
výhradní kompetencí zaměstnanců školy. Věřte, 
že tím chráníte bezpečnost svých dětí.

Eva Kollmannová 
ředitelka ZŠ a MŠ
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Naše nové šatny jsou super. Když jsem zjistila, 
že máme nové šatny, tak jsem skákala radostí. 
Byla jsem hrozně šťastná. Ty skříňky se dokážou 
samy zavřít. To je prostě bomba. Musíme ale 
dávat pozor, abychom je nezničili.

Viktorie Špringarová, 4. ročník

Když jsem přišel do školy, první, co jsem viděl, 
byla šatna se skříňkami. Byl jsem nadšený. 
Skříňky jsou oranžové a žluté. Jsou sice malé, ale 
když se snažím, dám tam vše, co chci. Skříňky 
mají věšáček, poličku na čepici a botníček. Dá se 
do nich dát i zámek, ale to my zatím nemůžeme. 
Dostali jsme i podložku na boty. Až bude zima, 
bude na ni z bot kapat voda. Tak proto ji máme. 
Určitě si kladete otázku: „A proč si tam děti 
nemohou dát zámek?“ To je asi proto, že kdyby 
někdo ztratil klíček, tak by se musela skříňka 
rozbít. Tedy alespoň si to myslím. Moc se mi líbí 
a děkuji za ně.

Matěj Pokorný, 5. ročník

ÚRYVKY ZE SLOHOVýCH PRACÍ 
ŽÁKŮ ZŠ ŠTĚRBOHOLY

O prázdninách proběhla v naší ZŠ Štěrboholy 
rekonstrukce. Byly vybudovány nové prostory 
a hlavně centrální šatny. V nových šatnách jsou 
moc hezké skříňky, pro každého žáka jedna. Mají 
oranžovou a žlutou barvu, které se střídají vždy 
po třech. Do skříněk si žáci mohou dávat obuv, 
kabáty, bundy, čepice a další věci. Když děti 
odcházejí do družiny, odkládají si tam i aktovky. 
Všichni žáci jsou s novými šatnami spokojeni, 
protože je prostě skvělé mít vlastní skříňku.

Andrea Fabiánová, 5. ročník

1. září nám paní učitelka řekla, že z jedné třídy, 
ve které byla školka, se stala velká centrální 
šatna. Celá třída užasla a jásala. Velká šatna se 
nám velice hodí, protože každý má své alespoň 
maličké soukromí. Je to pro naši školu velká 
změna a já doufám, že skříňky hodně dlouho 
vydrží a nebudou se muset často měnit.

Kristina Mášová, 4. ročník
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
Dne 23. září 2015 se naše TJ Sokol Štěrboholy za-

pojila do celoevropské soutěže MOVE WEEK 2015. 
Skutečný počet účastníků celé akce byl 56 dětí a 22 
dospělých. 

V novém cvičebním roce 2015/2016 pokračuje 
rozšířené pravidelné cvičení žactva v tělocvičně v Gra-
nátnické ulici.  

Dne 29. listopadu od 16.00 hodin se koná akade-
mie župy Jana Podlipného v tělocvičně TJ Královské 
Vinohrady s naší účastí, všechny srdečně zveme.

Dáša Pištorová
místostarostka TJ SOKOL Štěrboholy 

Marcela Tmejová
náčelnice TJ SOKOL Štěrboholy

Sokolská župa Jana Podlipného

za finanční podpory ČOS 
pořádá u příležitosti 

130. výročí založení župy 
Jana Podlipného

25. výročí znovuobnovení činnosti 
České obce sokolské  České obce sokolské  

 
29. listopadu 2015 od 16 hod.

ŽUPNÍ AKADEMII

Místo konání: T.J. Sokol Praha Král. Vinohrady, 
Polská 2400/1, Praha 2

 

wwwww.zupajanapodlipneho.cz



Vážení příznivci štěrboholského fotbalu, 
v letošním soutěžním ročníku jsme přihlásili 

dvě mužstva dospělých a tři týmy mládeže. 
„A“ mužstvo se po nepovedené sezóně 

2014/15 standardně představuje v 1. A třídě 
a dvě kola před koncem podzimní části soutěž-
ního ročníku se pod vedením nového trenéra na-
chází ve středu tabulky na 7. místě se ziskem 17 
bodů. „B“ mužstvo hrající 2. třídu se po vítěz-
stvích v posledních třech zápasech odpoutalo ze 
sestupových pozic a současnosti je na 6. místě 
se ziskem 13 bodů. V některých zápasech „B“ 
mužstva se už objevili též naši dorostenci. 

Mladší dorost zaujímá po třech vyhraných zá-
pasech 6. místo v tabulce. Soutěž je však velmi 
vyrovnaná a po kvalitní zimní přípravě by naše 
výkony mohly být ještě lepší. Slušné výsledky do-
rostenců však nejsou zásadní, daleko větší radost 
nám dělá účast na tréninkách a výborný kolektiv, 
kteří si chlapci mezi sebou utvořili. 

Mladší žáci letos bojují s masivním odchodem 
dětí z dětského domova Klokánek, a máme tedy 
problém s počtem hráčů. Tímto žádáme všechny 
kluky a holky ze Štěrbohol narozené v roce 2003 
nebo 2004, přijďte mezi nás a pomozte nám 
společně dosahovat lepších výsledků. 

Momentální chloubou štěrboholského fot-
balu jsou chlapci z mladší přípravky, konkrétně 
ročníky 2008 a 2009. Poslední dobou začínají 

válcovat jednoho soupeře za druhým a jejich 
talent se začíná projevovat na plné obrátky. 
Podle nejnovějších informací by dokonce měli 
15. 11. 2015 na našem hřišti sehrát přátelský 
turnaj za přislíbené účasti Slavie Praha.

Stále pokračujeme v náboru malých fotba-
listů a fotbalistek ročníků 2007–2011 do mladší 
přípravky. Pokud chcete, aby vaše dítě dostávalo 
pravidelnou dávku sportu, našlo si nové kama-
rády a naučilo se chování v kolektivu, tak nevá-
hejte a přijďte mezi nás. Tréninky probíhají od 
nového týdne v hale v ulici Granátnická. Více 
info na stránkách: www.sterboholske-pripravky.
webnode.cz S sebou sportovní oblečení a sálo-
vou obuv. 

Bohužel musíme též oznámit, že z důvodu 
špatného stavu horního hřiště s umělým po-
vrchem se neuskuteční tradiční zimní turnaj 
dospělých.

Závěrem děkujeme všem trenérům, funkcio-
nářům a doprovázejícím a pomáhajícím rodičům 
za jejich práci a účast. Rozpisy zápasů, aktuality 
z činnosti klubu bude možno nalézt na vývěskách 
na hřišti, nebo i na našich internetových strán-
kách www.skviktoriasterboholy.cz.

Za výkonný výbor zpracoval 6. 11. 2015 
Zdeněk Edlman za přispění trenérů  

Jirky Studíka a Jakuba Rajdla.

PODZIM ROČNÍKU 2015/2016
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RC Klubiště nabízí rodičům dětí od 0 do 7 let 
pravidelný program: 
Volnou hernu pro děti od 0 do 3/4 let: 
– v PO a ČT 16.00–18.30
– v ÚT a ST 9.00–11.30
30,– Kč/rodina, v ceně čaj, káva
Hudební kroužek Malý muzikant pro děti 18 
měs.–4 roky: 1 700,– Kč/pololetí. Od 01/2016
Hudební sbor Jiskřička v zasedací místnosti ve 
čtvrtek pro děti od 4 do 9 let: 1 500,– Kč/po-
loletí, chtěli bychom otevřít oddělení pro školní 
děti v úterý od 17.00 – přihlaste své děti již nyní!
Helen Doron English Didi the Dragon pro 
školkové děti: 2 450,– Kč/pololetí, ST 16.00–
16.45
Helen Doron English More Fun with Flupe 
pro děti 2–5 let: 6 450,– Kč/pololetí, ST 17.00–
17.45

Doporučujeme také cvičení pro děti 1,5/2–3 
roky v Sokole v pátek 10.00–11.00: 60,– Kč/
lekce + 100,– Kč/rok sokolský příspěvek

NOVĚ OTEVÍRÁME v Klubišti následují 
kroužky:
Hru na FLÉTNU pro děti 3–6 let v pondělí 
15.00–16.00, cena: 1 500,– Kč/pololetí
ZPÍVÁNKY pro děti 3–6 let ve čtvrtek 15.00–
16.00, cena: 1 500,– Kč/pololetí
ZPÍVÁNKY pro děti od 2 měs. do 2 let ve 
čtvrtek 10.00–10.30, cena: 1 350,– Kč/pololetí
CVIČENÍ pro rodiče s dětmi od 2 měs. do 2 
let v pátek od 10.00–10.30, cena: 1 350,– Kč/ 
pol.
Individuální výuka na hudební nástroj u Vás 
doma – od 180,– Kč do 360,–Kč (30–60 min.)

Zuzana Filípková 
za Rodinné centrum Klubiště, z. s.

NALÉHAVĚ hledáme nové maminky, které 
by nám pomohly s organizací a provozem RC 
Klubiště.
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Dne 31. 10. 2015 jsme slavili Halloween ve 
štěrboholské Sokolovně (vyřezávání dýňových 
luceren, výroba obřího lampiónu s  rodinnými 
razítky, taneční rej, halloweenské malování, 
sportování a občerstvení z domácích kuchyní 
a  opět pro každé dítě nějaký dáreček) 
a uspořádali jsme lampiónový průvod zakončený 
ohňostrojem v parku Hrušov.
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KULÍŠKOV PRO 
NEJMENŠÍ
příprava dětí na mateřskou školu pro děti od 
18 měsíců s rozšířenou sportovní a výtvarnou 
výchovou

Začátkem školního roku přicházejí do Ku-
líškova „malí kulíšci“, kteří si občas i popláčou. 
S přibývajícími dny ale poznají, že ve školičce je 
to prima. Je tu mnoho hraček, dopoledne plné 
aktivit, legrace a her. Slzičky vymizí a dětem se 
kolikrát nechce ani domů. Ukazují rodičům svá 
výtvarná díla, povídají o maňáskové pohádce, 
o tom, co zpívaly a jak cvičily a možná i něco 
více …

Spokojené a usměvavé děti jsou naší největší 
radostí – spokojení a usměvaví rodiče jsou pro 
nás největším poděkováním.

Kulíškov pro nejmenší od září 2015 nabízí:
–  hezký, pestrý a tematicky zaměřený program 

pro malé děti
–  mnoho hraček, knížek, stavebnic pro správný 

rozvoj dětí
–  výtvarnou činnost – malujeme, kreslíme, le-

píme, modelujeme – z každého dopoledne si 
děti odnášejí vlastní výrobek.

–  hudební a pohybové aktivity – zpíváme, tan-
číme, 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 na-
cházejí v areálu a jsou oplocená

–  maňáskové divadélko – na závěr dopoledne 
děti zhlédnou pohádku z našeho divadélka.

Kulíškov pro nejmenší je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 8.30 do 13.00. Mezi 13. 
a 14. hodinou je čas vymezen pro nové zájemce 
o naši školku, přijďte se podívat na nezávaz-
nou návštěvu i se svými dětmi. 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 tele-
fony jsou 602 281 186, 602 688 426.

Nabízíme také aktivitu pro rodiče, kteří chtějí 
využít dopolední čas pro hraní badmintonu či te-
nisu. Ve spolupráci s HAMR sportem můžeme 
zařídit 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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Přátelé myslivosti spolu s Městskou částí Praha-Štěrboholy
POŘÁDAJÍ V SOBOTU 23. 1. 2016 od 20.00 hodin

MYSLIVECKÝ PLES

Ples se koná v Sokolovně ul. Granátnická

K tanci a poslechu zahraje skupina REGENT

VSTUPNÉ 200,– Kč

PŘIJMĚTE NAŠE SRDEČNÉ POZVÁNÍ

TRADICE PLESŮ VE ŠTĚRBOHOLÍCH ŽIJE

objednávky míst ke stolu na tel.: 603 843 078
očekáváme společenský oblek
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HAMR – 
SPORTOVNÍ HALA 
ŠTĚRBOHOLY

Vážení čtenáři, 
víceúčelový areál HAMR – Štěrboholy se těší 

na Vaši návštěvu i v podzimních měsících. Nepří-
zeň počasí Vás nezaskočí – zahrát si můžete na 14 
vnitřních badmintonových kurtech a na dvou teni-
sových dvorcích v přetlakové hale, na kterých pro-
běhla 28. 9. 2015 dekomprese – přečesání travnatého 
povrchu, odsátí starého písku a doplnění písku no-
vého, aby byly pro naše zákazníky na zimní sezónu 
co nejlépe připraveny. Venkovní fotbalové hřiště lze 
i v zimní sezóně rezervovat pro zápasy Hanspaulské 
ligy. Od úterý 13. 10. budou otevřeny nové sprchy 
u zadních pánských šaten. Z kapacitních důvodů do-
šlo ke změně dispozic a rozšíření o dvě sprchovací 
místa. Zároveň jsme upravili vstup na toalety. Krásné 
sportovní zážitky při návštěvě našeho areálu přeje celý 
tým pracovníků HAMR.

Telefon: 734 428 970
 
sídlo firmy:
HAMR - Sport a.s.
K Vodě 3200/3
106 00 Praha 10
 
www.hamrsport.cz
www.facebook.com/hamrsport.cz
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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.

www.sterboholy.cz

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
 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ 
a prořezávání stromů 

střechy, okapy, fasády a jiné  
výškové práce 

Martin Balcar tel: 603326965 

 

Sekání neudržovaných ploch, mulčování, kácení 
náletových dřevin, prořez stromů, štěpkování. 
Levně a kvalitně. 
Josef Jůna – J&J Servis, 608 827 794,  
jajservis@seznam.cz

Koupím rodinný dům ve Štěrboholech. 
Přímo od majitele. Tel.: 604617788




