HISTORIE
KULTURNÍ AKCE
ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT

z prostor staré budovy do nových v Parku Hrušov a tím se nám otevřela možnost pro dispoziční úpravy prostor pro potřeby ZŠ. Od roku
2006 jsme každoročně usilovali o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rekonstrukci celé
školy. V některých letech se nám dařilo čerpat
menší částky. Během deseti let jsme z vlastního rozpočtu realizovali postupnou přestavbu
v hodnotě přes 10 mil. Kč – novou střechu,
zateplení a novou fasádu, výměnu oken, nové
učebny základní školy a školní družiny, centrální
šatnu a nové hygienické zázemí. Všechny tyto
kroky byly z větší části součástí připravovaného
projektu. Letos v únoru se nám podařilo dosáhnout na investiční dotaci z rezervy Magistrátu
hl. m. Prahy, a to v celkové výši 30 mil. Kč.
Tato částka představuje cca jednu polovinu
zamýšlené přístavby a rekonstrukce dle našeho
projektu. Na druhou polovinu financí máme podánu žádost o spolufinancování na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy s možností čerpání v roce 2017.

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se jako vždy nejdříve ohlédl
za akcemi, které jsme pořádali koncem roku
2015 a na začátku roku 2016. Rozsvítili jsme
nový vánoční strom v Základní škole, proběhlo
tradiční předvánoční setkání seniorů.
V lednu proběhl oblíbený Myslivecký ples
za účasti 180 štěrboholských občanů chtivých
tance a zábavy. Přestože nemáme vlastní myslivecké sdružení, díky iniciativě našeho občana
pana Ivo Apltauera se ve spolupráci s městskou
částí konal letos již pátý ročník tohoto plesu.
Následně v únoru pořádala TJ SOKOL Štěrboholy ve spolupráci s městskou částí Maškarní den
ve Štěrboholech. V odpoledních hodinách se vyřádily děti, proběhla ukázka cvičení na nářadí našich
mladších žákyň a veselé soutěže s Klaunem.
Ve večerních hodinách si navlékli masky dospělí a až do ranních hodin se všichni dobře bavili.
K vidění bylo hodně zajímavých kreací. Zvlášť se
cení ty z vlastní tvorby – a nebylo jich tentokrát
málo. Hlavní cenu si odnesl „Ježíš“. Jsem rád, že
se naši mladí umějí bavit a nejsou líní vymyslet
si zajímavé kostýmy. Rád bych poděkoval všem,
kteří s přípravou a organizací obou karnevalů
pomáhali, zejména manželům Češkovým. Fotografie z akcí naleznete na našem portálu www.
sterboholy.cz v sekci fotogalerie a také na Facebooku pod adresou Štěrboholy-dobrá volba.
A nyní mi dovolte několik informací pracovních, co nás čeká v letošním roce a letech následujících. Většina z vás, kteří se zajímají o dění
v naší městské části, ví, že již několik let řeším
přestavbu a rozšíření Základní školy. V loňském
roce jsme přestěhovali celou mateřskou školu
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Vzhledem k tomu, že se mezi rodiči objevují
různé spekulace, uvedu zde organizační fakta.
Stávající školské zařízení bylo zkolaudováno
v roce 1982 jako objekt mateřské školy, čemuž
odpovídá rozložení budovy a velikost jednotlivých učeben. Ve Štěrboholech však tolik předškolních dětí nikdy – až do roku 2004 – nebylo,
proto bylo rozhodnuto, že jedna polovina budovy
bude sloužit MŠ a druhá ZŠ pro 1. až 4. ročník,
dnes 1. až 5. ročník. Tolik historická fakta.
V původním záměru našeho zastupitelstva
z roku 2006 byla Rekonstrukce a přístavba ZŠ –
rozšíření z I. stupně na II. stupeň. Tento projekt byl vyčíslen na cca 160 mil. Kč. Za dobu
uplynulých deseti let jsme zjistili, že tato částka
je za současných ekonomických, resp. politických podmínek nedosažitelná. V roce 2014 jsme
nechali celý projekt přepracovat, zachováváme
I. stupeň základního vzdělávání s tím, že v budoucnu by bylo možné rozšíření na II. stupeň
základního vzdělávání školy při zachování charakteru „rodinné školy“ . Finanční možnosti nám
v současné době umožňují pouze rekonstrukci
pro I. stupeň. Pokusím se jednoduše shrnout
postup prací. V suterénu (v současnosti bazén, sauny, Městská policie, sklady atd.) bude
umístěna školní kuchyně s kompletním moderním zázemím. Z parkoviště přes přední terasu
(v současnosti vchod u školní kuchyně) bude
hlavní vchod do budovy, resp. do šaten. Nad šatnami budou přistavěna dvě nová patra, každé se
čtyřmi plnohodnotnými učebnami, hygienickým
zázemím a kabinety včetně bezbariérového výtahu. V původním vnitřním atriu vznikne zastřešením v jedné polovině centrální jídelna pro celou
školu a v druhé polovině školní tělocvična. Rekonstrukce je rozvržena na dvě etapy realizace, a to
z důvodu financování, jak jsem uvedl na začátku.
V současné době probíhá příprava na výběrové
řízení na dodavatele stavby. Celá rekonstrukce
bude probíhat za provozu školy. První práce – výměna osvětlení v původních učebnách ZŠ a nové
hygienické zázemí (jako v prostorách po mateř4
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ské škole) – proběhnou o hlavních prázdninách.
O veškerých organizačních krocích budete včas
informováni prostřednictvím vedení školy.
Další stavební akce, která nás čeká koncem
letošního roku a v roce následujícím, je výstavba
budovy Úřadu městské části. Důvody, proč se
musíme stěhovat ze stávajících prostor na ulici
Ústřední, jsem popsal v minulém čísle Štěrboholských listů. Pro připomenutí: jedná se o dohodu
o majetkovém restitučním vypořádání s rodinou
Propperových (Klingerových). V únoru 2016 tuto
dohodu schválila Rada hl. m. Prahy a pověřila MČ
Štěrboholy, aby toto narovnání vypořádala.
V listopadu proběhla veřejná diskuse a představení záměru výstavby nové budovy Úřadu občanům Štěrbohol s dotazem „Jaké další služby si
v naší MČ představují?“. Během diskuse a prezentace byly také představeny a shrnuty ostatní developerské projekty, které jsou v přípravě na území
Štěrbohol. Výstavba nové budovy Úřadu je prvním
krokem, kdy parku u Zvonice dáme vzhled centrálního „náměstíčka“ naší městské části se službami
obyvatelstvu a současně s dostatkem zeleně.
A co nás na jaře čeká na poli kulturním? Tradiční rodinný den nejen pro obyvatele Štěrbohol –
30. dubna. Odpoledne akce pro děti v Parku Hrušov – tentokrát v duchu Příběhu Karla IV. Těšte
se na kejklíře, žonglování, šperkařskou dílnu,
výrobu rodinného erbu, stavbu Karlova mostu
a dalších zajímavých aktivit. Následně v centrální
části u Zvonice zapálíme čarodějnický oheň a poslechneme si živou hudbu. Samozřejmě i letos
vystoupí mažoretky a mladší žákyně z TJ Sokol
Štěrboholy. Po celou dobu akce budou k dispozici
skákadla, skluzavka a jiné atrakce.
Na konec srpna připravujeme „Letní večer“
s vystoupením živých kapel z našeho okolí.
O této akci Vás budeme včas informovat.

FORMOU SMS

Služba je poskytována zdarma, stačí se pouze
přihlásit k odběru informací.
Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší městské části
a zlepšováním komunikace s občany zavádím informační
službu – SMAbrána.
Jedná se o službu, díky které budete vždy formou SMS včas
informování o důležitém dění v městské části (kultura, všeobecné infomrace o akcích pořádaných městskou částí či spolky,
informace o odstávkách sítí v době poruch či oprav).
Stačí se pouze přihlásit k odběru informací – v rozcestníku
na webu městské části naleznete dvě kategorie zájmu v pilotním běhu, tj. Termíny zasedání zastupitelstva a Všeobecné
informace. Abychom Vás mohli včas informovat o odstávkách
elektrického proudu, plynu či vody zadejte název ulice, ve které
bydlíte (viz seznam ulic v nabídce).

infoSMS
Dne 1. 1. 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

Přeji všem krásné jarní dny.

2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy

František Ševít, starosta
Štěrboholské listy 1/2016

Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám
jen pár minut.
Štěrboholské listy 1/2016

Neplatí pro již zaregistrované.
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ÚŘAD
MĚSTSKÉ
ČÁSTI

PRAHA – ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT:
Ústřední 135/15, 102 00 Praha 10
IČ: 00231371
tel.: 272 701 734
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz
NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
PO, ST		 8:00–12:00, 12:30–17:00
PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
PO–ČT		 8:00–12:00, 12:30–15:00
PÁ		8:00–12:00
OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU/KOPIE LISTINOU
A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU:
PO, ST		 8:00–12:00, 12:30–17:00
ÚT, ČT		 8:00–12:00
KONTAKTNÍ MÍSTO CZECHPOINT
• výpisy z katastru nemovitostí
• výpis z rejstříku trestů
• výpis z karty řidiče
PO, ST 8:00–12:00, 12:30–17:00
ÚT, ČT 8:00–12:00
MČ NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK
pod adresou:
Štěrboholy–dobrá volba
MÍSTNÍ KNIHOVNA A INTERNET
Knihovna otevřena každé pondělí
16:00–17:30 hod.
• Internet zdarma
MĚSTSKÁ POLICIE:
OKRSKÁŘI: Morkovca Ján,
Málek Richard
OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
tel.: 272 700 205
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí 13:00–18:00 hod.
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ZPRÁVY

ZE ZASTUPITELSTVA MČ
Výběr usnesení zastupitelstva městské části
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
1. BERE NA VĚDOMÍ:
zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy v městské části PrahaŠtěrboholy k 31. 12. 2015 a jejím výsledku;
2. KONSTATUJE,
že při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly;
3. BERE NA VĚDOMÍ:
zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Praha 10-Štěrboholy za rok 2015;
4. SCHVALUJE:
ponechání nevyčerpané provozní dotace od zřizovatele ve výši 153 231,28 Kč škole k použití
v roce 2016.
USNESENÍ
Zastupitelstva městské části
Praha-Štěrboholy
číslo 3/IV ze dne 24. 2. 2016
k návrhu rozpočtu městské části
Praha-Štěrboholy na rok 2016
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
1. SCHVALUJE:
1.5. rozpočet městské části Praha-Štěrboholy na
Štěrboholské listy 1/2016

rok 2016 jako schodkový v objemu příjmů
ve výši 15 953 500,00 Kč, objem výdajů
ve výši 16 024 000,00 Kč. Schodek ve výši
70 500,00 Kč je kryt třídou 8 – financování;
1.6. 
rozpočet ekonomické činnosti městské
části Praha-Štěrboholy na rok 2016 v objemu příjmů ve výši 4 580 600,00 Kč a výdajů ve výši 16 000,00 Kč;
1.7. plán investičních akcí, předpokládaných
k realizaci v roce 2016;
1.8. rozpočtový výhled městské části PrahaŠtěrboholy do roku 2021;
schvaluje:
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti k pozemku parc. č. 439/60 v k. ú.
Štěrboholy v rámci stavby „Praha 10-Štěrboholy –
lokalita Pod Valem – inženýrské sítě a komunikace pro 16 RD“. Jednorázová úhrada za zřízení
věcného břemene bude činit 160 000 Kč, k ceně
bude připočtena DPH v zákonné výši;
schvaluje:
provedení těchto oprav areálu do výše částky
620 000,00 Kč vč. DPH dle schváleného rozpočtu:
5. tenis – oprava umělého povrchu
6. šatny – sjednocení zamykání šatních skříněk
7. 
tenisové haly – oprava základních nosných
plachet okolo vchodů do hal
8. budova – odstranění zatékání skleněnou střechou nad schodištěm;
schvaluje:
termíny konání řádných zasedání Zastupitelstva
městské části Praha-Štěrboholy v roce 2016
23. 3. 2016
20. 4. 2016
25. 5. 2016
22. 6. 2016
21. 9. 2016
19. 10. 2016
23. 11. 2016
14. 12. 2016
Štěrboholské listy 1/2016

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme všechny nové občánky i jejich
rodiče a prarodiče ke slavnostnímu uvítání
občánků, které připravujeme na 25. května 2016.
Akce je určena dětem s trvalým pobytem
v městské části Praha-Štěrboholy.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, aby kontaktovali Úřad MČ Praha-Štěrboholy telefonicky na tel. č. 272 701 734, 272 705 846,
e-mailem na adrese sterboholy@zris.mepnet.cz
nebo osobně či poštou na adrese Praha 10,
Ústřední 135/15, PSČ 102 00, a to nejpozději
do 30. 4. 2016. Pozvánku Vám zašleme včas na
Vámi uvedenou adresu.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jana Vydrářová, tajemnice ÚMČ

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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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – ŠTĚRBOHOLY

KLUBOVKA

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Harmonogram VOK na BIO odpad na celý rok 2016
vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin
12. 3. 2016
16. 7. 2016
19. 3. 2016
23. 7. 2016
9. 4. 2016		
20. 8. 2016
16. 4. 2016
10. 9. 2016
30. 4. 2016
17. 9. 2016
14. 5. 2016
1. 10. 2016
21. 5. 2016
22. 10. 2016
NOVINKA:
11. 6. 2016
12. 11. 2016
modrý kontejner na bio odpad celoročně při18. 6. 2016
19. 11. 2016
staven na dvoře úřadu MČ ulice Výrobní.
Harmonogram VOK na 1. pololetí 2016
vždy ve čtvrtek
24. 3. 2016
14.00–18.00 hodin
14. 4. 2016
14.00–18.00 hodin
5. 5. 2016		
14.00–18.00 hodin
26. 5. 2016
14.00–18.00 hodin
9. 6. 2016		
16.00–20.00 hodin
30. 6. 2016
16.00–20.00 hodin

VODOROVNĚ: A. Dílenský stůl; Nástroj vozky; Oddělení práce a mezd; B. 1.DÍL TAJENKY; C. Nedobrá; Švéd.obchod s nábytkem; Biograf; Dvojice (kniž.);
D. Optický úkaz při dešti; Umělecký směr 20.století;
Půda; Proč; E. Cenný kapitálový papír; 2.DÍL TAJENKY; Tlukadlo; F. Jméno pianisty Mortona; Toky; Kouř
se sazemi; Slepičí slabika; G. Vlastní lamám; Ženské
jméno (11.12.); Skulina; H. Zn.křemíku; 3.DÍL TAJENKY; Stejný; I. Steh; Francouzsky smích; Ranní vláha;
Ukazovací zájmeno; J. Odlišní (slovensky); Část rostliny; Zakladatel pražského železářství; Psovitá šelma;
K. Kovový prvek; Očištěn (vodou); Náš rock.zpěvák;
Norský matematik; L. Sloven.jestliže; 4.DÍL TAJENKY; Citoslovce podivu; M. Něm.jedna; Barmská délková jednotka; Lis; N. Značka limonády; Spěch; Angl.
ono; SVISLE: 1. Úspěch; Řeka protékající Paříží; 2.
Tlukot (básn); Domácky Oldřich; Zn.sportovní obuvi; 3. Spodek dveří; Hraniční poplatky; Malý ret; Šicí
vlákno; 4. Primáti; Angl.bolet; Měkká hudební tónina;
8

Silný provaz; 5. Kdesi; Šmrnc; Model automobilky Kia;
Kód něm.marky; 6. Domácky Kleopatra; Posez na židli;
Pres; Vřava; 7. Kina; Projev vděčnosti; Srdečnice (mn.
č.); Lesklý nátěr; 8. Domácky Iva; Zkr.souhvězdí rys
(lynx); Šprým; Spoj provedený šitím; 9. Česká obchodní
inspekce (zkr.); Za co; Podnik v OdolenéVodě; Asijský
stát; 10. Douška v dopise; Angl.síť; Zkr.světové organizace spojených národů; Otočení; Iniciály Picassa; 11.
Část molekuly; Zn.lutecia; Krmit dobytek na pastvině;
Ind.koření; 12. Značka megajoule; Spodek nádoby; Darovat; Amatérská volejbalová liga; Sada; 13. Pramáti;
Schovat; Spodní jura; 14. Písmeno i; Prof.dostihový
jezdec
POMŮCKY: LYN, LIAS, ROLL, LAEN
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Nevrhej slova do větru. Nevíš, kam je zanese.
Štěrboholské listy 1/2016

Termíny svozu nebezpečného odpadu
úterý 3. 5. 2016	ulice Ústřední (před restaurací TUKAN) 18,10–18,30
ulice Ústřední – Nové Štěrboholy na bývalé konečné BUS 18,40–19,00
sobota 16. 7. 2016	ulice Ústřední (před restaurací TUKAN) 11,10–11,30
ulice Ústřední – Nové Štěrboholy 11,40–12,00
úterý 1.11. 2016	ulice Ústřední (před restaurací TUKAN) 18,10–18,30
ulice Ústřední – Nové Štěrboholy 18,40–19,00
Co patří do mobilního nebezpečného odpadu:
baterie, akumulátory
nádoby od sprejů
zahradní chemie
mazací oleje a tuky
ředidla a barvy
léky a teploměry
kyseliny a hydroxidy
Štěrboholské listy 1/2016

lepidla a pryskyřice
detergenty (odmašťovací přípravky)
fotochemikálie
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců,
plevelu, odstraňování plísní)
zářivky a výbojky
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DAŇOVÉ
INFORMAČNÍ
OKÉNKO
Dodání nemovitých věcí – pozemky – §56
zák. 235/2004 Sb. v platném znění: od daně je
osvobozeno dodání pozemku, který netvoří
funkční celek se stavbou pevně spojenou se
zemí a není stavebním pozemkem.
Hlavní změna, kterou novela zákona o DPH od
roku 2016 přinese, bude výrazné snížení možnosti
osvobodit převod nezastavěných pozemků od
DPH. Na rozdíl od právní úpravy do 31. 12. 2015
se bude při převodu pozemku posuzovat záměr
využití pozemku do budoucna, nikoli pouze jeho
zastavěnost nebo existence stavebního povolení
vázaného k pozemku, jak tomu bylo doposud.
Stavební pozemek: pozemek, na kterém
má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí
(který je nebo byl předmětem stavebních prací
nebo správních úkonů za účelem zhotovení této
stavby nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo
byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby) a může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena
stavba pevně spojená se zemí.
Osvobození od daně u dodání pozemku je
vázáno na uvedené podmínky:
• Na pozemku nesmí být stavba spojená se zemí.
• 
Neexistují správní úkony (podání návrhu na
změnu územního plánu, zahájení řízení z moci
úřední (mohou obsahovat zřetelné umístění
nebo základní parametry budoucí stavby), samostatné vydaní písemností se situačním výkresem, který se následně zakládá do správního
spisu) či stavební práce, a to ani v okolí, které
se vážou ke stavbě pevně spojené se zemí.
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REKLAMA:
• N
eexistuje stavební povolení nebo udělení
souhlasu s provedením ohlášené stavby pevně
spojené se zemí.
Dodání nemovitých věcí – nemovitosti –
§56 zák. 235/2004 Sb. v platném znění: od daně
je osvobozeno dodání nemovitosti po uplynutí
5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu
(nebo souhlasu stavebního úřadu, který umožňuje
současný způsob užívání) nebo ode dne, kdy bylo
započato první užívání stavby, a to k tomu dni,
který nastane dříve.
Pokud bude provedena podstatná změna
stavby nebo jednotky (přihlíží se k podstatným
změnám staveb, které byly kolaudovány po
1. 1. 2016), pak testovací lhůta pro osvobození
počíná běžet od data vydání kolaudační souhlasu
nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání
stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

INOVACE V POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH
DOMŮ „SPOLEČNÝ DOMOV“

Podstatná změna stavby nebo jednotky:
• nástavba o více než jedno podlaží;
• přístavba, kterou dojde k navýšení podlahové
plochy stavby nebo jednotky o více než 50 %
oproti původní podlahové ploše stavby nebo
jednotky před navýšením;
• nástavby a přístavby, které nesplňují výše uvedené podmínky, opravy a údržby a jiné stavební úpravy podléhající udělení kolaudačního
souhlasu nebo ohlášení, a zároveň finanční
hodnota stavební úpravy dokončené stavby
přesahuje 50 % zjištěné ceny nebo 50 %
směrné hodnoty před provedením stavebné
úpravy.

Česká pojišťovna nově nabízí vyšší pojistné limity, krytí nových rizik i široký rozsah asistenčních služeb
Bytová družstva a společenství vlastníků se bez kvalitního pojištění bytového domu neobejdou. Pojištění
chrání jak samotnou stavbu, tak i členy statutárních orgánů před celou škálou rizik, které z vlastnictví, správy či užívání bytového domu vyplývají.
Na základě zkušeností majitelů nemovitostí rozšířila
Česká pojišťovna své pojištění bytových domů. Jeho
součástí je nyní například pojištění odpovědnosti
členů výboru společenství vlastníků, představenstva
bytového družstva. Nově jsou pojištěna v rámci tzv.
allriskového pojištění všechna skla a veškerá technologie bytového domu. Důležitou novinkou je i automatické zahrnutí pojištění asistenčních služeb.
Pojištění bytových domů začala Česká pojišťovna
nabízet jako jedna z prvních již od roku 2006. Pojištění je na základě potřeb klientů pravidelně aktualizováno a nyní, v roce 2016, bylo rozšířeno o řadu
novinek, které potěší nejen majitele a obyvatele
domů, nýbrž i členy statutárních orgánů družstev
a společenství vlastníků. Pojištění bytových domů
Společný domov kombinuje ochranu před škodami
vzniklými působením živlů, odcizením majetku
či vandalismem, s krytím rizika finančních ztrát
z ušlého nájemného. Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti, široký rozsah asistenčních služeb a také
úhrada náhradního ubytování v případě, že se byt
stane po pojistné události neobyvatelným.

Co se týče dodání nemovité věci (nemovitosti,
pozemky, jednotky), mohou se smluvní strany
od 1. 1. 2016, jen pokud jsou obě smluvní strany
plátci DPH, rozhodnout k tzv. dobrovolnému
zdanění. Podmínkou je předchozí souhlas příjemce plnění (písemný, ústní). V případě tzv. dobrovolného zdanění dodání nemovité věci se jedná
o režim přenesení daňové povinnosti dle §92d.

Vyšší limity a nová pojistná rizika
Inovované pojištění bytových domů nabízí, a to bez
navýšení pojistného, zvýšení některých pojistných limitů – například u pojištění rizika ztráty vody při vodovodní škodě a pojištění rizika zatečení atmosférických
srážek. Pojištěna jsou nově všechna skla bytového
domu a v rámci strojního pojištění, které kryje veškeré
technologie bytového domu, je pojištěn i výtah.
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Asistence nyní v ceně pojištění
Ke každé pojistné smlouvě je nyní k dispozici rozsáhlá asistenční služba. Linka asistenčních služeb je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Stačí pouze zavolat, oznámit adresu bytového domu, nahlásit, k čemu došlo a sdělit číslo
pojistné smlouvy. Operátoři linky rychle zajistí pomoc instalatérů, sklenářů, topenářů, pokrývačů,
plynařů, klempířů, elektrikářů nebo zámečníků.
V případě havárie ve společných prostorách bytového domu či při zablokování vstupních dveří domu
uhradí pojišťovna materiál a dvě hodiny práce řemeslníka. Nápravu havárie tak není nutné platit z fondu
oprav.
Do poskytované asistence patří i informační služby,
jako jsou například vyhledání a předání kontaktů na
místní dodavatele služeb, informace o dostupnosti
a službách řemeslníků, kontakty na odhadce nemovitostí či adresy a kontakty na útulky pro zvířata. Bytová družstva a společenství vlastníků pak
jistě ocení právní asistenci, v jejímž rámci mohou
požádat například o poskytnutí obecných právních
informací a zprostředkování právního poradenství,
informace související se založením a provozem bytového družstva a společenství vlastníků, nebo mohou
konzultovat svůj postup při řešení problémových situací spojených s bydlením.
Rozšířeno je nyní i pojištění odpovědnosti
Pojištění automaticky kryje povinnost společenství vlastníků a všech spoluvlastníků nahradit škodu
či újmu, která vyplývá z vlastnictví nemovitosti,
a to jak ve vztahu ke třetím osobám, tak k jednotlivým členům společenství vlastníků. Do pojištění
bytových domů je pak nově automaticky zahrnuto
i pojištění odpovědnosti členů výboru společenství vlastníků (pověřeného vlastníka, předsedy
společenství vlastníků) a člena představenstva či
kontrolní komise bytového družstva.
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DOPRAVNÍ
OKÉNKO
Šterboholy – tranzitní městská část
V pracovní dny naší malou městskou částí
projede pětkrát více vozidel, než kolik obyvatel
ve Štěrboholech bydlí. Více než 15 tisíc vozidel
musí denně pojmout ulice Ústřední, na kterou
se napojují silně poddimenzované ulice K lesíku
a Nedokončená. Ty jsou hojně využívány obyvateli pražských satelitů i lidmi, kteří si přes
Šterboholy pouze zkracují cestu či se vyhýbají
jiným pravidelně ucpaným úsekům silnic. Jde tak
o pouhé objíždění nejfrekventovanějších míst,
která pravidelně každé pracovní ráno zkolabují.
Za jednoznačnou příčinu lze označit nedostavěné páteřní pražské pozemní komunikace, mezi
něž je rozhodně možné zařadit vnější okruh, zejména pak jeho jihovýchodní část, která propojí
D1 a D11 jinak než přes Jižní spojku. Dokončením vnějšího okruhu by došlo k odklonění kamionové dopravy mimo město, tak jako se tomu
již před časem stalo na Barrandovském mostě.
Vnější městský okruh a některé navazující
vnitřní komunikace nebudou hotové dříve než za
několik let, proto nelze v dohledné době počítat
se snížením intenzity dopravy v městské části
Praha-Štěrboholy. Tento nepříjemný fakt musí
brát v potaz i zastupitelstvo Štěrbohol včetně
dopravní komise, jejíž prioritou je především zajištění bezpečnosti obyvatel a plynulosti dopravy.
Dopravní komise městské části Praha-Štěrboholy definovala následující oblasti, kterým bude
společně se správcem pozemních komunikací
i dalšími dotčenými orgány věnovat zvýšenou
pozornost.
Ochrana chodců
Řada přechodů pro chodce, které jsou umístěny na nejfrekventovanějších ulicích – Ústřední,
Nedokončená a K lesíku – nedisponují základními parametry pro bezpečné přecházení. Proto
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3) osvětlení přechodu na ulici K Lesíku u křižovatky ulic Nad Horizontem – Upravená, kde
se vjíždí do MČ;
4) místo retardéru udělat 3D přechod pro přecházení pěších mezi pěšinami na ulici K Lesíku, přímo na vjezdu do MČ, kde vede stezka
pro pěší;
5) místo retardéru udělat 3D přechod pro přecházení pěších mezi pěšinami na ulici Nedokončená přímo na vjezdu do MČ, kde vede
stezka pro pěší;
6) vytvoření chráněného přechodu se středovým
ostrůvkem na ulici Ústřední u zastávky Novoštěrboholská, kde se vjíždí do MČ a řidiči
zde často nedodržují maximální povolenou
rychlost.
Omezení nákladní dopravy v MČ Štěrboholy
Přestože jsou vjezdy do MČ Šterboholy opatřeny dopravním značením zakazujícím vjezd nákladních vozidel nad 5 tun do městské části, je
tento zákaz systematicky porušován některými
autodopravci, kteří si přes Štěrboholy zkracují
cestu. Z tohoto důvodu budou stanice měřící na
vjezdu do Štěrbohol rychlost projíždějících vozidel opatřeny i kamerami pro rozpoznání vozidel
podléhajících zákazu vjezdu do městské části. Informace o přestupcích budou předávány k vyřešení na příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy.
Opakované pokuty za porušování zákazu vjezdu
snad povedou k většímu respektu nastavených
pravidel ze strany autodopravců.

dopravní komise navrhuje:
1) osvětlení přechodu na křižovatce: Ústřední –
Andersenova – Slibná, kde se vjíždí do MČ ze
světla do tmy, a jde tak o velice nebezpečné
místo;
2) osvětlení přechodu u zastávky Drobná, u křižovatky ulic Ústřední – K Lesíku, kde jde
o neosvětlený přechod za mírnou zatáčkou;
Štěrboholské listy 1/2016

ního odboru k jejímu úplnému uzavření. To však
znamenalo přesun ranní dopravy řidičů, kteří
touto rezidenční čtvrtí objíždějí křižovatku ulic
Nedokončená a Ústřední, do ulice Laudonova.
Laudonova má sice po obou stranách chodníky
a je výrazně širší, než byla uzavřená cesta v Granátnické, avšak obyvatelům přilehlých domů pochopitelně návrat intenzity dopravy do doby před
stavbou nevyhovující Granátnické vadí.
Zastupitelstvo se proto bude v budoucnu zabývat nabídkou Centra dopravního výzkumu na
zpracování odborné studie, která by komplexním
způsobem řešila dopravní situaci v městské části.
Výzkum by mohl pomoci navrhnout taková
opatření, jež nebudou přenášet problém s dopravou z jedné z ulic do druhé, a přitom eliminují nadměrnou tranzitní dopravu v rezidenčních
oblastech při zvýšení bezpečnosti a plynulosti
provozu.
V budoucnu by tak mohlo dojít k instalaci
smysluplného systému jednosměrných ulic či naopak ke zjednodušení a zpřehlednění dopravního
značení díky křižovatkám s nerozlišenou předností. Zastupitelstvo rovněž dlouhodobě hledá
vhodné řešení pro nepřehlednou a velmi nebezpečnou křižovatku ulic Ústřední a Nedokončená,
kde již v minulosti selhaly pokusy o instalaci kruhového objezdu i semaforu.
Aleš Povr
Člen dopravní komise MČ Štěrboholy

Systémová dopravní opatření
Cílem je zklidnění dopravy ve všech rezidenčních čtvrtích Štěrbohol. Bohužel na některých
místech je nutné volit mezi bezpečností a komfortem obyvatel. K tomu došlo například při
uzavření části ulice Granátnické pro automobilovou dopravu. Tato část pozemní komunikace
nesplňovala svojí šířkou parametry pro silnici,
ani neumožňovala umístění chodníku pro pěší,
kvůli čemuž došlo z pokynu Policie ČR i dopravŠtěrboholské listy 1/2016
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Sundání zvonku
Dne 13. března 1929 vzat byl zvon se školní
budovy a zavěšen na zvonici před č. p. 10, náležející panu Antonínu Petráčkovi.

ŠTĚRBOHOLY
V DATECH
HISTORIE
Výpis ze školní
kroniky Štěrbohol
Zasazení lip rok 1926
Obec Štěrboholy na žádost řídícího učitele
zakoupila 6 lipových stromů za 120,– Kč, jež
žáci pod dohledem řídícího učitele dne 16. listopadu 1926 na prostranství před školní budovou
zasadili.
Vyučování náboženství českobratrské
Dnem 16. listopadu počalo se vyučovati na
škole zdejší též náboženství českobratrskému.
Učitelem byl duchovní správou církve českobratrské v Žižkově ustanoven bohoslovec pan Karel
Kyjánek. Vyučuje 5 žáků.
Dárci školy
Městská spořitelna na Královských Vinohradech darovala všem nově přistoupivším žákům
zdejší školy vkladní knížky s vkladem 1,– Kč.
Školní rok 1927/28
Vyučování zahájeno dne 1. září 1927.
Do I. třídy zapsáno 8 hochů a 5 dívek.
Do II. třídy zapsáno 9 hochů a 11 dívek.
Úmrtí žáka
Dne 30. května 1928 zemřel v dětské nemoc14

nici v Praze žák zdejší školy Václav Palička, žák
II. třídy 2. oddělení. Pohřbu jeho na Olšanských
hřbitovech v Praze se zúčastnilo 20 žáků s řídícím učitelem. Po krátkém rozloučení učiněné
řídícím učitelem zazpívali žáci píseň „Zasviť mi ty
slunko zlaté“ což všechny přítomné velice dojalo.
Žáci mezi sebou a u občanů sebrali 120,– Kč, za
něž byla zakoupena kytice se stuhami.
Dětský den
Okresní péče o mládež v Říčanech pořádala
„Dětský den“ dne 3. června v Říčanech a dne
10. června v Kolodějích. Škola naše zúčastnila se
všemi žáky a mnoha rodiči dětského dne 10. 6.
v Kolodějích. Žebřinový vůz zapůjčil a dal sedátky opatřiti nájemce velkostatku pan Leopold
Klinger. Koňský potah, který sám řídil, zapůjčil
pan Antonín Petráček – rolník. Účast byla velice
četná. Bohužel pro blížící se bouři byla slavnost
v 5 hod. ukončena, takže žáci naší školy svá vystoupení provésti nemohli.
Školní rok 1928/29
Pravidelné
vyučování
počalo
dnem
1. září 1928. V učitelských osnovách není změny.
Výuka náboženství českobratrskému vyučovati
bude slečna Božena Špačková a náboženství
československému pan Ladislav Kučera – řídící
učitel zdejší školy. V obou třídách bylo zapsáno
47 žáků, a to 20 hochů a 27 dívek.
Štěrboholské listy 1/2016

Volba nové školní rady
Dne 7. dubna 1929 byla provedena obecním
zastupitelstvem volba členů místní školní rady
a byli zvoleni za členy:
Otakar Krňanský, Antonín Petráček, Bedřich
Horčík, Augustin Lucbauer.
Náhradníci:
František Werner, František Převrátil,
František Mašek ml.
Předsedou byl zvolen pan Otakar Krňanský.
Místopředsedou Antonín Petráček.
Přerušení vyučování
V době od 1. února 1929 až do 2. března 1929
byla krutá zima. Mrazy dosahovaly v naší obci až
minus 34 st. C. Sněhu napadlo až do výšky 1 m.
Školní úřady zastavily vyučování na všech školách dnem 16. února až do 1. března.
Dětský den
Dne 9. června 1929 byl pořádán ve prospěch
okresní péče o mládež v Říčanech dětský den
v Uhříněvsi. Slavnosti účastnila se též naše
škola. Nájemce zdejšího velkostatku propůjčil
bezplatně povoz pro školní děti.

Ustanovení nové síly učitelské
Usnesením okresního školního výboru v Říčanech ze dne 9. 10. 1929 byla ustanovena při
zdejší škole výpomocnou učitelkou slečna Jarmila
Matušková s právní platností od 21. září 1929.
Vánoční stromek ve škole
Na základě usnesení sboru učitelského byla
v sobotu dne 21. 12. 1929 po skončení odpoledního vyučování konána slavnost vánočního
stromu. Žáci II. třídy při ručních pracích zhotovili ozdoby na stromek, který zapůjčil žák II.
třídy František Strnad. Z peněz přinesených žáky
byly zakoupeny mandarinky, ořechy a ozdobné
cukrovinky. Politická organisace socialistů darovala sešity, tužky a pera, kterýžto dar doplnila
místní školní rada. Slavnosti účastnili se mnozí
rodiče a předseda místní školní rady.
Paní Otílie Chitzová, majitelka zdejšího
velkostatku a cihelny, darovala všem žákům,
již navštěvují měšťanské školy v Hostivaři a ve
Strašnicích, poukázku na zakoupení bot v ceně
39,– Kč u „Bati“ a krabici cukrovinek na vánoční
stromek, což bylo při slavnosti žákům rozdáno.
Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.

Školní rok 1929/30
Pravidelné
vyučování
počalo
dnem
1. září 1929. Obě třídy společně vyučovati bude
řídící učitel pan Ladislav Kučera, který bude též
vyučovati náboženství československému. Pan
František Kladivo bude vyučovati náboženství
římskokatolickému. Slečna Emílie Krsová bude
vyučovati ženským ručním pracím.
Počet zapsaných žáků:
Do I. třídy zapsáno 17 hochů a 19 dívek
Do II. třídy zapsáno 11 hochů a 7 dívek
Štěrboholské listy 1/2016
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HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ
Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.
V č. p. 28
prodala 18. 7. 1875 Marie Malá manželům
Václavu a Marii Reichlovým. 1. 12. 1876 domek
koupila Terezie Novotná, provdaná Alexandrova.
1879 koupili Václav a Marie Kalašovi. 1892
vlastní domek jen Marie Kalašová, pravděpodobně dcera Václava Kalaše, jež se provdala za
Nováka Jana. Po nich od r. 1928 majitelkou byla
dcera Anna provdaná za Petrlíka. Od r. 1929
majitelem je syn Jana Nováka Rudolf, který domek koupil od sestry Anny. Drží jej po dnes.
V č. p. 29
mělo před rokem 1872 majitele Václava
a Marii Sluníčkovy. Ti uvedeného roku budovu
prodali manželům Antonínu a Antonii Rolovým.
V r. 1878 byl domek exekučně prodán. Koupil jej
Karl Hitler. Dne 1. 4. 1901 přešel trhovou smlouvou do majetku manželů Františka a Františky
Rysových. V r. 1934 majitelem je syn František,
který tu má řeznictví. Domek v r. 1935 přestavěl. Zřídil pěkný krám a elektrickou chladírnu
masa. Je ženatý s manželkou Annu, rozenou
Šimonovou z č. p. 6. Je sestrou Karla Šimona
z téhož čísla. Mají u sebe sestru Františka Rysa
Annu – choromyslnou.
V č. p. 30
po Josefu Kotkovi vlastnili Jan a Anna Kralovičtí. Ti 16. 4. 1862 prodali Františku a Marii
Horčíkovým. 7. 2. 1886 trhovou smlouvou byl
domek převeden do majetku Antonína a Antonie Šedivých. 20. 8 1928 kupuje domek Leopold Klinger (viz č. p. 18 19. 20. 2. 3. 4. 30.
č. p. 135), ovšem ne původní, ale pro vyhoření
přestavěný. 11. 1. 1938 přechází do společného
16

vlastnictví bratří Leopolda a Rudolfa Klinger.
Tak je tomu i dnes. V domku bydlí deputátní
zaměstnaní u tohoto velkostatkáře.
V č. p. 31
16. 2. 1863 přichází z dosavadních držitelů
na Jana a Evu Sluníčkovy (Eva roz. Růžičková)
sestra Josefa Růžičky z č. p. 33) V r. 1888 dědí
domek Alois Sluníčko a po něm trhovou smlouvou v r. 1920 přebírá domek po dětech Josefu
(padl v Rusku ve světové válce) a Bohumilu (viz
č. p. 15) manželé Antonín Sluníčko a Anna rozená Vernerová (není příbuzná ani s Wernerem
v č. p. 5, ani v č. p. 8) bydlí tu i dnes s dcerou
Miroslavou. Je to původní stavba, která kromě
střechy nebyla uvnitř přetavována. V tomto
domě nepřetržitě bydlil od 18. 12. 1825 rod
Sluníčkův. Je to nejstarší rod v naší obci, který
na svém zůstává, i když členové rodu vnikli do
jiných rodin. Rodina evangelická, nyní českobratrská.
V č. p. 32
zdědily po otci Karlu Havlíčkovi děti Karel,
Václav, Kateřina, Anna, Marie a Barbora. Ti
16. 5. 1864 prodali Michaelu a Petronile Tocauerovým (jinde psána Totzauer), 1888 v exekuci
koupila Rolnická spořitelna a záložna v Mostě.
4. 12. 1895 je majitelkou Anna Wildmanová.
3. 8. 1903 vystřídána Růženou Fischerovou, jež
s 16. 9. 1903 provdala za Jana Makovce a od
r. 1907 vlastní každý polovici. Uvedení bydlí tu
i dnes. Makovec je poštovní podúředník ve výslužbě. Bydlí tu s dcerou Zdeňkou, provdanou za
Eduarda Klinderu. Druhá dcera Marie provdala se
za Otakara Voříška. Byla o ní zmínka při č. p. 16.
Štěrboholské listy 1/2016

Těmito údaji hleděl jsem doplniti záznamy
na str. 130–150. Bohužel pro nepochopení veřejnosti nedostalo se mi údajů o výměře obhospodařovaných polností ani o nabývací ceně pozemků a budov. Ještě hůře se dozvídám výnos
a sklizeň. Nesdílnost najde se i výše daňových
předpisů. Pokusím se v některém roce zachytiti
uvedené, až je získám od úřadů. Je to nedůvěra.
K čemu to má být v kronice? Aby na nás úřady
mohly? A proč to chcete vědět? A já už ani nevím. Dokladů nemám … a tak podobně dostávalo se mi odpovědí. Materiál sbíral jsem trpělivě
dál. Škoda jen, že je rozházen na různých stránkách. To pozorný čtenář jistě odpustí i z toho
jen důvodu, když řeknu, že jsme lidé smrtelní.
Zapsal jsem tedy pokud možno to, co jsem zjistil
a ověřil si, že je správné.
Stoletý rod v obci je rod Kalašův a Sluníčkův i Hojkův. Prvý a poslední nesedí v původních
č. p. jen Sluníčkův. Další domy od č. p. 33 jsou
mladší než 100 let, vystavěny byly po r. 1842.
Zastavuji se i u nich a zaznamenávám přítomný
stav. Budou stručnější, ale přece úplné a přesné.
Pokračování příště.
Žádáme pamětníky a rodilé Štěrboholáky pokud
mají nějaké foto či dokumenty vztahující se ke Štěrboholům z doby 1850-1950, budeme rádi za poskytnutí k možnému zkopírování a přiložení do kroniky.
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Kromě „malé anatomie“ se děti seznámily se
skutečným stetoskopem a poslechem tlukotu
srdce v klidovém stavu a po zrychleném pohybu.
Na digitálním mikroskopu měly možnost sledovat strukturu kůže a vlasů a současně vyvářet
v PC fotografie. Seznámily se s příběhem malého chlapce Louise Brailla, který přišel o zrak.
Mluvili jsme o významu zraku pro člověka a jaké
to je, když je někdo nevidomý. Děti si pak samy
vyzkoušely pouze po hmatu rozeznávat geometrické tvary, vytlačené do papíru obdobně jako
u Braillova písma. Při hře „Ubrousku, prostři se“
jsme si připomněli, jaké potraviny člověku prospívají a naopak. Při záměrné ochutnávce některých
potravin si děti uvědomovaly, jaké chutě náš jazyk
umí rozeznat a co nám nejvíce chutná. Přemýšleli
jsme a jmenovali si, co všechno naše ruce umí
a jak jsou šikovné. Pro zajímavost i pro legraci
jsme si vyzkoušeli, že nohy umí víc než se navlékat
do ponožek a zkoušeli jsme bosou nohou zvedat
šátek nebo tužku. Vystřihli jsme si z papíru velký
tvarlidské kostry a po té jsme ji zkoušeli už bez
předlohy složit. Pro ověření si totéž děti vyzkoušely každý sám na pracovních listech.
Při jazykové chvilce jsme přemýšleli, co znamenají přísloví a rčení o srdci: Má dobré srdce,
Spadl mi kámen ze srdce, Má srdce jako ze železa, Co máte na srdci, Navždy se mi zapsal do
srdce, Má srdce na dlani.
Promítli jsme si krátký příběh z Večerníčku
Macha Šebestová „Jak měl Kropáček angínu“.
Po té měly děti podle své fantazie výtvarně vyjádřit, jak si takového bacila představují. Všechny
nakreslené bacily jsme si pak vystřihli a nalepili
na nakresleného Kropáčka v životní velikosti.
Abychom si mezi tím vším také protáhli svá těla,
zahráli jsme si mimo jiné pohybovou hru „Bolavá honička“, u které se děti náramně pobavily.
Kdo je chycený, honí a drží se po celou dobu za
„bolavou část“ těla, za kterou byl chycen. Děti
brzy pochopily, že hra bude o to zajímavější a
veselejší, pokud budou chytat za části těla při
běhu hůře dosažitelné, třeba za kotník.

Zatímco se po Vánocích mnozí uchylují
k půstům a dietám, my jsme se vypravili s dětmi
na exkurzi do Čokoládovny v Šestajovicích.
Po milém přivítání čekala na děti videoprojekce, při které se seznámily s původem kakaa,
jak se kakaové boby pěstují a odkud se dováží.
Potom děti dostaly možnost odlít si svoji tabulku
čokolády, ozdobit si ji podle své chuti mandlemi,
rozinkami či oříšky a čokoládové srdce vymalovat barevnou tekutou čokoládou. To vše a ještě
čokoládové lízátko jako odměnu, si děti odnášely
pečlivě zabalené v baťůžku domů. A samozřejmě
nechyběla v průběhu dopoledne malá ochutnávka. Můžeme jen souhlasit, že pravá belgická
čokoláda z Šestajovic je skutečně výborná a všem
návštěvu Čokoládovny vřele doporučujeme.
V předminulém čísle Štěrboholských listů
jsme vám přiblížili projekt „Svět kolem nás“, ve
kterém se děti ze třídy Veverek seznamovaly
s planetou Zemí. Tentokrát s námi můžete nahlédnout do metod a forem práce v této třídě
připrojektu „Moje tělo“. Tento projekt má za cíl
získat povědomí o lidském těle, o jeho částech
a jejich funkcích a v neposlední řadě probudit
u dětí zájem o péči o své zdraví.
Úplně na počátku jsme vycházeli z toho, co
vlastně děti o svém těle vědí a následně se snažili
dětem vědomosti rozšiřovat a obohacovat.
V průběhu celého projektu měly děti k dispozici encyklopedie lidského těla, obrazový materiál, didaktické manipulační pomůcky a model
lidské kostry. Pro bližší představu a názornost
jsme využili také dataprojektor k promítání vybraných informací v obrazové podobě.
18
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Nejvíce času však děti věnovaly hře ve vytvořeném námětovém koutku, který představoval nemocnici. Z paravanů, prostěradel, lehátek
a židliček se během chvilky stala čekárna, ordinace a lůžková část. Od tatínků a maminek
pracujících ve zdravotnictví jsme získali roušky,
kapačku s neškodnou glukózou, injekce, kyslíkovou masku, prázdné lékovky a obvazový
materiál. Děti představovaly lékaře, zdravotní
sestřičky, pacienty, čekající maminky s dětmi
v čekárně a v těchto úlohách se spravedlivě střídaly. V rámci hry se děti seznámily s telefonním
číslem první pomoci a s tím, jak vypadají rentgenové snímky a k čemu slouží.
Všichni, včetně paní učitelek, prošli preventivní prohlídkou, ošetřením či náročnější operací. Při jednom takovém vyšetření mi „dětský“
lékař sdělil: „Paní učitelko, musíme vám zvednout tlak“. Naštěstí se tak nestalo. :-) Naše nemocnice byla ještě dlouho po ukončení projektu
v provozu, děti se s ní rozloučily až ve chvíli, kdy
měly pocit, že si všeho náležitě užily.
Děti se v rámci tématu o lidském těle
a zdraví dozvěděly spoustu nových a zajímavých
informací, např. kde je v těle nejmenší a nejdelší
kost,že nejsilnější sval v lidském těle je jazyk, aby
se člověk usmál, pohybuje se 17 svalů v obličeji
a mnoho dalších. Děti se se zájmem vyptávaly,
samy se snažily nalézat vysvětlení, do školky přinášely z domova vlastní encyklopedie a to vše
jen potvrzuje, že toto téma je pro děti jedno
z nejzajímavějších.
Bc. Yvona Grunclová
zástupkyně ředitelky pro MŠ

20
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nost a zaujalo publikum i porotu. K vidění bylo
opravdu široké spektrum outfitů – od sportovního oblečení přes šaty s volánky, až po vlastnoručně vyrobený model. Na závěr připadla tzv.
volná disciplína. Byla to úžasná přehlídka široké
škály dovedností našich žáků. Hrálo se a zpívalo,
recitovalo, kouzlilo, tančilo, sportovalo. Z této
disciplíny bylo naprosto patrné, jak žáci soutěž
nepodcenili a perfektně se na ni připravili.
Vybrat z tolika talentovaných a krásných dětí
vítěze nebylo vůbec jednoduché, ale porota se
nakonec tohoto nelehkého úkolu zhostila a škola
získala svoji historicky první Miss i Missáka.

MISS A MISSÁK
ŠKOLY
Soutěž krásy Miss patří od roku 1989 k velmi
populárním soutěžím a poslední dobou i k nejsledovanějším pořadům našich televizí. Jména jako
Ivana Christová, Monika Žídková nebo Táňa Kuchařová zná nejeden Čech, ale jsou známá i na
mezinárodní úrovni. A protože naše škola je plná šikovných a krásných dětí, rozhodli jsme se ve školní
družině uspořádat soutěž Miss / Missák školy.
Cílem zábavného odpoledne nebylo zdůraznit
vzhled, ale ukázat především všestrannost soutěžících. Do soutěže se mohl přihlásit každý, kdo
byl ochoten předstoupit před porotu a předvést
své umění před publikem tvořeným žáky školy.
Soutěž začala úvodním slovem mladých
moderátorů Markéty Skočkové a Matyáše Vachka, kteří si svou výřečností a pohotovostí nic
nezadali s kolegy profesionály. Následně byla
představena porota, kterou tvořili výhradně žáci
školy: Dominik Kuzma (5. ročník), Jiří Moštěk
(5. ročník), Kristina Mášová (4. ročník) a Adéla
Landová (2. ročník). Úlohou poroty bylo nejen
hodnotit, ale připravit si pro soutěžící i dostatečné množství otázek. Pak se již soutěžící prezentovali v jednotlivých disciplínách.
Úkolem první disciplíny bylo představit se
porotě a publiku. Druhá disciplína byla plná záludných otázek od poroty. Soutěžící zde museli
prokázat svoji pohotovost a chytrost. Třetí disciplínou (možnátou nejatraktivnější) byla promenáda v módním oblečení. Soutěžící si oblečení
volili tak, aby co nejvíce podtrhlo jejich osob22

kategorie dívky
1. místo Karolína Řeřichová
– v e volné disciplíně oslnila úchvatným tancem
na píseň Bruna Marse
2. místo Dominika Šafferová
– dechberoucí předvedení prvků z aikida
3. místo Eliška Mošťková
– recitovala procítěně a naprosto bezchybně
kategorie chlapci
I. místo Hynek Čapek
– v ýborný tanečník s obrovským charismatem
II. místo Tomáš Kuptík
– pobavil svým skvělým kouzelnickým uměním
Missky byly korunovány štrasovými korunkami, Missáci třpytivými klobouky a nechyběly
ani barevné šerpy. Kromě spousty zážitků si soutěžící odnesli domů i hodnotnou odměnu.
První ročník volby Miss a Missáka se opravdu
vydařil. Korunky, klobouky a šerpy budou uschovány ve vitríně slávy spolu s fotografiemi vítězů
až do příštího ročníku soutěže. Poděkování patří nejen všem soutěžícím a vzornému publiku,
ale také paní vychovatelce Albrechtové jakožto
hlavní organizátorce celé soutěže.
Těšíme se na hojnou účast za rok.
Lenka Kuchinková
vedoucí školní družiny
Štěrboholské listy 1/2016
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
Dne 27. února 2016 se představilo naše nejmladší a předškolní žactvo, dále pak nejmladší
žákyně oddílu gymnastiky a pódiových skladeb
se svým programem na Karnevale pořádaným
naší jednotou a obcí.
Během března a dubna nás čekají gymnastické
závody v naší jednotě. Nejlepší závodnice a závodníci nás pak budou reprezentovat na Pražském společném závodě ve sportovní gymnastice a také na závodech sokolské všestrannosti
(atletika a plavání).

Ve Štěrboholských dětech máme velký potenciál,
a přesto, že zatím nestojíme na stupních nejvyšších, pevně věříme, že naše snaha a píle bude
letos oceněna a posuneme se zas o kousek výš.
Děkujeme za podporu a držte nám palce!
Rozpis všech cvičebních hodin najdete na
www.sokol.sterboholy.cz
Marcela Tmejová
náčelnice TJ Štěrboholy

TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY HLEDÁ CVIČITELE
PRO ODDÍL VŠESTRANNOSTI – MLADŠÍ ŽÁKY.
Vhodné pro studenty. Po odborné stránce Vám v začátcích pomohou naše profesionální cvičitelky.
TJ Sokol Štěrboholy má v současnosti v oddíle všestrannosti přihlášeno cca 18 chlapců ve věku 3–5
let. Zatím cvičí společně s děvčaty, ale rádi bychom jejich činnost zaměřili i na typicky klučičí aktivity.

24
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JARO ZA DVEŘMI

Naše mládežnické kategorie se celou zimu
pilně připravují na začátek jarní sezóny, který se
kvapem blíží. Mladší přípravka absolvovala několik zimních turnajů, kde chlapci podávali samé
dobré výkony a přivezli do Štěrbohol spoustu
diplomů. Mladší dorostenci sehráli zajímavý přátelský zápas proti týmu Viktoria Žižkov, který
sice prohráli o dva góly, ale za svůj výkon zaslouží velkou pochvalu. Stále zveme všechny
kluky a holky ze Štěrbohol a okolí, ať přijdou na
trénink mezi nás. Hledáme hlavně ročníky 2003
a mladší. Více info na tel. 605 921 872 (p. Jakub
Rajdl) a 774 030 399 (p. Jiří Studík).
Stejně jako mládežnické týmy se od ledna
připravují i oba naše týmy dospělých. A tým se
účastnil zimního turnaje v Uhříněvsi, který pravděpodobně ukončí na třetím místě. Již se těšíme,
co nám předvede během jarní části sezóny, do
které vstoupíme se stejným hráčským kádrem.
B tým se připravoval v domácích podmínkách
tělocvičny v Granátnické ulici a připravuje se
na sezónu, ve které by mělo dojít k částečné
obměně kádru zapracováním dorostenců do sestavy. Doufáme, že se to povede.
Zveme všechny příznivce štěrboholské kopané na první jarní zápasy, které se uskuteční
v případě A týmu dospělých na Zelený čtvrtek,
tj. 24. 3. od 19 hod a v případě ostatních mužstev o druhém dubnovém víkendu.
Za výkonný výbor zpracoval
Zdeněk Edlman 8. 4. 2016
za přispění trenéra mládeže Jakuba Rajdla.
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RODINNÉ
CENTRUM
KLUBIŠTĚ
RC Klubiště je centrum pro rodiče s dětmi
od 0 do 7 let.
Nabízíme volnou hernu pro nejmenší děti
od 0 do 3–4 let, a to
v PO a ČT od 16–18.30
a v ÚT a ST od 9–11.30
Cena 30,– Kč/rodina, v ceně čaj, káva. Přijďte
si popovídat s ostatními maminkami a nechte
své děti si pohrát.
Dále se u nás vaše děti mohou učit ANGLICKY v kurzu Helen Doron English Fun with
Flupe pro děti od 3–6 let: 6450,– Kč/pololetí,
který probíhá ve středu od 17.00–17.45. Pro
děti ze štěrboholské školky jsme otevřely dva
kurzy Helen Doron English Didi the Dragon ve
středu od 15–15.45 a 16.15–17.00 (větší skupinky). Velkou výhodou je vyzvedávání dětí lektorem přímo ve školce. Cena 2450,– Kč/pololetí.

Dle zájmu můžeme otevřít také ZPÍVÁNKY
pro děti od 2 měs. do 2 let ve čtvrtek od 10.00
do 10.30, cena: 1350,– Kč/pololetí; CVIČENÍ
pro rodiče s dětmi od 2 měs. do 2 let v pátek
od 10.00 do 10.30, cena: 1350,– Kč/pol. či Hru
na FLÉTNU pro děti od 3 do 6 let, cena:
1500,– Kč/pololetí či zprostředkovat individuální výuku na hudební nástroj u vás doma – od
180,– Kč do 360,– Kč (30–60 min.).
za RC Klubiště Zuzana Filípková

NALÉHAVĚ hledáme nové maminky, které
by nám pomohly s organizací a s provozem
RC Klubiště.

V únoru jsme ve spolupráci s Lentilkami
dětem otevřeli v Klubišti dva nové kroužky:
– v pondělí od 15.30 do 16.15 si děti mohou
zazpívat s Ondrou ve Zpívánkách s flétnou
a kytarou
– v úterý od 16.00 do 17.00 si mohou s Maruškou vyrobit nějakou masku či namalovat
obrázek ve Tvořivých dílnách.
Opět je tu možnost vyzvednutí dětí lektorem ve
školce, což ocení zejména pracující rodiče.
Doporučujeme také cvičení pro děti
1,5/2–3 roky v Sokole v pátek od 10.00 do
11.00. Cena 60,– Kč/lekce +100,– Kč/rok sokolský příspěvek. Cvičení vede výborná zkušená
lektorka Dáša Pištorová.
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KULÍŠKOV PRO
NEJMENŠÍ
Příprava dětí na mateřskou školu pro děti od
18 měsíců s rozšířenou sportovní a výtvarnou
výchovou
S příchodem nového roku Kulíškov pro nejmenší oslavil již 7. narozeniny. Za ta léta jsme
se stali součástí Štěrbohol a mnoho dětí z této
městské části nás navštěvuje. Narozeniny jsme
oslavili s dětmi a Kulíškov dostal nové hračky,
kuchyňku, ale i sportovní náčiní, které jsme hned
vyzkoušeli. Cvičí se nám parádně.
Zahráli jsme narozeninovou pohádku, zazpívali veselé písničky a vykročili vstříc dalšímu
roku. Přidejte se k nám i vy.

přijďte se podívat na nezávaznou návštěvu i se
svými dětmi. Není nutné, aby vaše děti navštěvovaly školičku každodenně. Děti přijímáme během
celého roku.

Kulíškov po celý rok nabízí:
– hezký, pestrý a tematicky zaměřený program
pro malé děti
– mnoho hraček, knížek, stavebnic pro správný
rozvoj dětí
– výtvarnou činnost – malujeme, kreslíme, lepíme, modelujeme – z každého dopoledne si děti
odnášejí vlastní výrobek.
– hudební a pohybové aktivity – zpíváme, tančíme, učíme se říkanky a básničky
–
sportovní aktivity – cvičíme a sportujeme
v hale, která nám díky své velikosti nabízí
mnoho možností – využíváme tu nejen náčiní,
ale i nářadí
– pobyt venku – za příznivého počasí využíváme
přilehlá sportovní a dětská hřiště, která se nacházejí v areálu a jsou oplocená
–
maňáskové divadélko – na závěr dopoledne
děti zhlédnou pohádku z našeho divadélka

Nabízíme také aktivitu pro rodiče, kteří chtějí
využít dopolední čas ke hraní badmintonu či tenisu. Zajistíme vám ve spolupráci s HAMR sportem i hodinové hlídání vašich dětí.

Více se o nás dozvíte na našich internetových stránkách www.predskolka-kuliskov.cz či na
facebooku – facebook.com/kuliskov.2013.
Kontaktní telefony jsou:
602 281 186, 602 688 426.

Těšíme se na Vás i Vaše dětičky.
Za Kulíškov pro nejmenší
Hana Škodová a Olga Kozačová

Kulíškov pro nejmenší je otevřen od pondělí
do pátku 8.30–13.00. Mezi 13. a 14. hodinou
je čas vymezen pro nové zájemce o naši školku,
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HAMR –
SPORTOVNÍ HALA
ŠTĚRBOHOLY
Pomalu ale jistě se blíží jaro a s ním příprava na
další sezónu ve sportovním areálu HAMR-Štěrboholy.
Zatímco tenisové kurty zůstanou zakryty přetlakovou
halou téměř do konce dubna a letní sezóna na nich
začíná později, prodej fotbalového hřiště byl zahájen
v pondělí 15. 2. 2016. Ve štěrboholském areálu je
jedno klasické fotbalové hřiště s umělou trávou. To
lze rozdělit na tři menší pro potřeby týmů, které hrají
Hanspaulskou ligu. Hřiště má zázemí v podobě prostorných šaten a sprch v pevné budově. Máte-li zájem
o permanentkovou nebo třeba jen nárazovou rezervaci, kontaktujte recepci areálu na tel. 734 428 970.
Těšíme se na Vás!
O dalším dění v areálu Vás budeme informovat
v příštím čísle časopisu.
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Recepce
HAMR-Štěrboholy
tel: 734 428 970
U Školy 430,
102 00 Praha 10- Štěrboholy
www.hamrsport.cz
www.facebook.com/hamrsport.cz
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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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Barbora Israeljan Mokrošová

Právní služby pro klienty v oblasti práva občanského,
obchodního, korporátního, rodinného a pracovního
Komplexní právní poradenství, advokátní úschovy,
včetně zajištění služeb notářských a znaleckých
Dlouholetá praxe, profesionalita, spolehlivost a loajalita
Kancelář: Andersenova 413/8, 102 00 Praha
Pobočka: Závišova 66/13, 140 00 Praha
Mobil: 777 07 31 69, e-mail: bm77@seznam.cz

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

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10-Štěrboholy, ROČNÍK VI., číslo 1/2016
vychází kvartálně
Periodický tisk územně samosprávního celku.

CHŮVA S 30 LETOU PRAXÍ
– p ohlídá Vaše dítě ve večerních hodinách
(v rámci Štěrbohol)
Tel: 777 241 617 – Květuše Česká

www.sterboholy.cz

Vydavatel: 		
Městská část Praha Štěrboholy
Registrace: 		
povolena MK ČR E 18290
Redakce: 		
Ústřední 135/15, Praha 10, 102 00, tel: 272 700 453, fax: 272 701 734, e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz
Redakční rada:
František Ševít, Jana Vydrářová, Petr Kollmann, Aleš Povr a Jan Pláteník
Graf. úprava a sazba:
CUBESPACE s.r.o. Není-li uvedeno jinak, fotografie pořídila redakce.
Příjem inzerce:
e-mailem na sterboholy@zris.mepnet.cz nebo po telefonické domluvě
Štěrboholské listy
1/2016
35
		
Příjem inzerce do dalšího čísla: do 15. 6. 2016. Uzávěrka příštího čísla: 30. 6. 2016.

