HISTORIE
KULTURNÍ AKCE
ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT

tj. připojení II. stupně, ovšem pokud možno se
zachováním školy rodinného typu. Tomu však
musí předcházet zpracování ověřovací studie,
konzultace s vedením školy a v neposlední řadě
rozhodnutí zastupitelstva městské části a schválení Magistrátu hl. m. Prahy. Pro druhý stupeň
jsme v katastru Štěrbohol hledali i jiné vhodné
prostory. Vytipovali jsme např. bývalé střední
odborné učiliště (nyní FOD Klokánek). Na můj
osobní dotaz mi paní radní Irena Ropková v září
odpověděla, že rozhodnutím magistrátu bude
toto zařízení i nadále sloužit účelu, ke kterému
bylo v minulosti přestavěno, tj. FOD Klokánek,
a že část budovy bude rozšířena o Dětské centrum Paprsek. Tuto myšlenku jsme tedy opustili
a vrátili se k možnosti rozšířit o II. stupeň stávající budovu ZŠ. O dalším vývoji Vás budeme
průběžně informovat.
Současně připravujeme výběrové řízení na výstavbu nové budovy úřadu městské části v prostoru parku mezi ulicemi Ústřední a U Školy.
V předchozích číslech Štěrboholských listů jsem
se o tomto tématu zmínil poměrně obsáhle. Zahájení prací plánujeme na jaro 2017.
Jsem rád, že jsem do závěrečné fáze dovedl
soudní spor o restituční nárok rodiny Propperových z Izraele trvající od roku 1994 a že na konci
srpna 2016 došlo k zapsání „Dohody o narovnání
a vypořádání majetku“ do katastru nemovitostí.
V příštím roce proto začneme řešit i neutěšený
stav některých nemovitostí, které touto dohodou přešly do vlastnictví městské části – především dvou objektů v ulici K Učilišti a bývalého
tenisového kurtu v ulici Měcholupské.
V říjnu proběhla veřejná diskuze s občany na
téma rozšíření autobazaru Auto ESA. Na diskuzi
se dostavilo dvanáct občanů, zastupitelé MČ
Štěrboholy a zástupce společnosti Auto ESA,
který představil a okomentoval aktivity, které na
pozemku přilehlém k ulicím Granátnické a Dragounské probíhají a budou probíhat.
Postupně začínáme opravovat naše historické
sakrální stavby. V loňském roce to byl „Křížek“

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s počínajícím podzimem přináším nové informace o dění v naší městské části.
Jistě jste zaznamenali, že během letních měsíců došlo k přestěhování sídla úřadu městské
části. Nově nás naleznete v ulici Granátnické
497/1 (v sokolovně). Úřední hodiny zůstávají
stejné, došlo pouze ke změně přímého telefonního čísla úřadu – 608 580 583.
Poprvé v historii naší základní školy jsme
v prvním zářijovém dni společně s paní ředitelkou a učitelkami přivítali prvňáčky ve dvou prvních třídách. Během letních prázdnin jsme pro
ně upravili celé pravé křídlo budovy. V učebnách
bylo vyměněno osvětlení, podlahy pokrylo nové
linoleum, stěny září novými svěžími barvami.
Zcela zrekonstruováno bylo hygienické zázemí
a rozšířena školní jídelna. Nové zázemí má také
ředitelka školy, učitelky i vychovatelky školní družiny. Myslím, že se úpravy zdařily a odpovídají
současnému modernímu školnímu standardu.
V těchto dnech se připravuje výběrové řízení
na zhotovitele rekonstrukce a rozšíření Základní
školy Štěrboholy. Pevně doufám, že další rekonstrukci základní školy – tentokrát celkovou – zahájíme během jara. Níže si můžete prohlédnout
prezentaci o tom, jak by měla základní škola vypadat po dostavbě v roce 2018.
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy rodičů
ohledně devítileté školy, pokusím se danou věc
vysvětlit. V současné době je projekt připraven
jako rozšíření kapacity školy pro I. stupeň. Na
základě dohody s projektanty bude po dokončení
této realizace a zvážení potřeb, zejména kapacitních, možné uvažovat i o zřízení devítileté školy,
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RYCHLÉ

INFORMACE

v ulici K Lesíku, v letošním roce je to „Poutní
kaplička“ v ulici K Učilišti, která byla dle dochovaných svědectví starousedlíků a zmínky v kronice zasvěcena Panně Marii. Opravou jsme kapličce vrátili její původní podobu a snad i účel.
Kulturní život v naší obci byl v letošním roce
obohacen o novou akci – OPEN AIR Štěrboholy,
která se konala 10. září a představila nové mladé
kapely české hudební scény. Organizačně byla
akce skvěle zajištěna Janem Sochorem, za což
mu tímto děkuji. Za pomoc s financováním této
akce děkuji firmám Auto Tukas, Europark, Lanos a Auto ESA. Na webových stránkách městské části je z této akce k dispozici videozáznam.
A co nás čeká v zimním období? Kromě
Mikulášské besídky – tradičně v restauraci Na
hřišti – také Předvánoční setkání seniorů 14. prosince 2016 od 15.00 hod. rovněž v restauraci
Na hřišti. V sobotu 28. ledna 2017 se uvidíme
na oblíbeném Mysliveckém plesu. V sobotu
25. února 2017 v odpoledních hodinách proběhne
Karneval pro děti a večer Maškarní bál pro dospělé. To vše v prostorách tělocvičny v ulici Granátnické.
Přeji Vám klidný podzim a ještě klidnější vánoční čas.
František Ševít
starosta

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
2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy
Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám
jen pár minut.
4
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Neplatí pro již zaregistrované.

ÚŘAD
MĚSTSKÉ
ČÁSTI

PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT:
Od 1.7.2016 nová adresa:
Granátnická 497/1, 102 00 Praha 10 Štěrboholy
IČ: 00231371
tel.: 608 580 583
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz
NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
PO, ST		 8:00–12:00, 12:30–17:00
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
KNIHOVNA otevřena každou středu
od 16 do 18 hod.
Nově na adrese: K Učilišti –
v budově Klubu seniorů
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.
6

ZPRÁVY

ZE ZASTUPITELSTVA MČ
Výběr z usnesení zastupitelstva městské části
Praha-Štěrboholy za období červen–září 2016
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
schvaluje
poskytnutí finančního daru FOD Klokánek
Štěrboholy ve výši 15 000,00 Kč na zajištění
prázdninových pobytů dětí, umístěných v tomto
zařízení
schvaluje
zaslání žádosti Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy o poskytnutí vysvětlení a konkrétního stanoviska k nezapracovaným požadavkům městské části do návrhu Metropolitního
plánu hlavního města Prahy

a 365 m2 – ostatní plocha o výměře 702 m2 v k.ú.
Štěrboholy za cenu dle znaleckého posudku
schvaluje
návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP podaný vlastníky pozemku parc.č. 255/60 v k.ú.
Štěrboholy – změna funkčního využití pozemku
na čistě obytné

bere na vědomí
přehled kulturních akcí plánovaných městskou
částí v roce 2017, jejichž délka trvání by měla
přesáhnout 22. hod:
Myslivecký ples 		 leden 2017
Maškarní ples		 únor 2017
Čarodějnice			duben 2017
Štěrboholy open air září 2017

Vážení senioři,
přijměte pozvání starosty městské části na tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
v úterý 14. 12. 2016 od 15.00 hodin
v Restauraci Na Hřišti.
Čeká Vás tradiční pohoštění
a živá hudba k poslechu.

schvaluje
změnu sídla Městské části Praha-Štěrboholy
na adresu Granátnická 497/1, 102 00 Praha
10-Štěrboholy, a to v souvislosti s uzavřením
dohody o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem v k.ú. Štěrboholy.
schvaluje
odpis pohledávek za neuhrazené pokuty z přestupků, uložené Komisí k projednávání přestupků
městské části Praha-Štěrboholy, z důvodu zastavení exekučního řízení pro nemajetnost povinného a zamítnutí exekučního návrhu
schvaluje
záměr koupě 1/2 pozemků parc. č. 52/3 –
zast. plocha a nádvoří o výměře 78 m2
Štěrboholské listy 3/2016
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

KLUBOVKA

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
Harmonogram VOK na 2. pololetí 2016
vždy ve ČTVRTEK
14. 7. 2016
16.00–20.00
18. 8. 2016
16.00–20.00
15. 9. 2016
14.00–18.00
13. 10. 2016
14.00–18.00
10. 11. 2016
14.00–18.00
8. 12. 2016
14.00–18.00

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!

Harmonogram VOK na BIO odpad na
2. pololetí 2016
vždy v sobotu od 9.00 do 12.00hodin
16.7.2016
23.7.2016
20.8.2016
10.9.2016
17.9.2016
1.10.2016
22.10.2016
12.11.2016
19.11.2016

Bio kontejnery jsou určeny pro soukromé osoby a obyvatele městské části
Praha-Štěrboholy!

Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.

Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý
kontejner na BIO odpad v ulici Výrobní a nově
po dobu sezóny i v ulici Novoštěrboholská.
Žádáme občany, aby využívali tato místa na
drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem
využili sobotních termínů podle rozpisu Pražských služeb. Děkujeme!

Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou odevzdávat v pondělí až pátek od 8,30 do 17,00
hodin, v sobotu od 8,30 do 15,00 hodin veškerý odpad zdarma do sběrného dvoru hl. m. Prahy, Za
zastávkou 3, Dolní Měcholupy a také ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s.r.o.
ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10 Dolní Měcholupy.

VODOROVNĚ: A. Táborník; Období; B. Část stromu;
Edisonovo jméno; Nalévat; Angl. inkoust; C. Popěvek;
1. DÍL TAJENKY; Inic. Anderlové; D. Polovodičový
obvod (ozn.); Stát v USA; Nejvyšší karta; Tenký kovový plát; E. Brekot; Lékařský titul; Škůdce v kurnících;
Zn.radonu; F. Dlouhosrstý tibetský skot; Osmiveslice
(slang); Nestaré; Sloven. jenom; G. Spojka podřadící;
2. DÍL TAJENKY; Tu máš; H. Počítačový operační systém; Angl.vtip; Velké pytle; I. Domácky Olga; Vsunutí;
Angl. Anna; Součást nervové soustavy; J. Neoblečené;
Člun s jedním párem vesel; Otcův otec; Pobídka tahounů
(nářečně); K. Hlas žáby; Tišící citoslovce; Ranče; Předložka; L. Špaň.člen; 3. DÍL TAJENKY; Kilometr; M. Mys
USA (Havaj); Bývalý ruský panovník; České lázně; Domácky Oldřich; N. Teskná touha; Sušenky; SVISLE:
1. Pomluvy; Německy strýc; 2. Temnota; Prkenné stropy; Papežská listina s kovovou pečetí; Chlup; 3. Hrdina;
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Nálevy; Neoblečená; Vézt se; 4. Angl. spojka; Sloven.
otázka u sázky; Šedivé; Pekárenské zařízení; 5. Něm. romanopisec; Inic. Maciuchové; Pohlavní styk; Hlas hada;
Germán; 6. Třída měkkýšů; Dovednost; Ruské jezero;
Pohyb tágem v kulečníku; 7. Vstup; Období (básn.); Citoslovce ulehčení; Římsky 55; 8. Botanický název javoru;
Hnojivo; Zn. hliníku; Angl. vzduch; 9. Cizí ženské jméno;
Ukazovací zájmeno; Výběrové řízení; Náplň do buchet;
10. Seknout; Povzdech; Opravdu; Smí; 11. Značka
čistícího prášku; Báseň; Jindy; Velký pytel; 12. Cepín
(slang); Citoslovce řinknutí; Iniciály básníka Adyho; Tep;
13. Spojka; Znak rodu; Austr. sídlo; Polévkový knedlíček;
Zn. dysprosia; 14. Kačena; Čarodějnice (zast)
POMŮCKY: NJUK, AEON, NPK
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Rozum má své meze, omezenost je neomezená.
9

HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ

dílec odprodal. Dnes je č. p. 49 rozbouráno a postaveny z něho garáže a jiné místnosti sloužící
podniku – továrně – tchána pisatele a otci shora
jmenovaného Jaroslava. Na dvorku toho č. p. stojí
částečně také č. p. 5, v němž bydlí rodina shora
jmenovaná se dvěma syny: Jaroslavem (12letý)
a Bohumilem (10letý).

Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.
Č. p. 42
vystavěl při státní silnici v r. 1908 Josef Hodbod a Josef Breda na pozemku č. kat. … , který
koupil od Jana Makovce. Dnes je majitelkou Marie Hodbodová, vdova (od 1919) po Josefu, který
byl také krátký čas starostou. Žije tu s provdanou
dcerou Josefou Štaralovou. Její muž je obchodníkem dobytkem. V domě žije také rodina Boučkova a Klikarova.
Č. p. 43
postavil Josef Kalaš a dal připsati knihovně
manželce Barboře, rozené … , v r. 1913 prodán
byl domek Janu a Josefě Švábovým. V r. 1937
majiteli jsou Václav Vopička a Emilie, rozená
Švábová.
Č. p. 44
od r. 1931 byla stodolou při č. p. 3. Pak přeměněno na obytné. Patří bratřím Leopoldu a Rudolfu Klingerovým. Bydlí tu deputátníci.
Č. p. 45
postaveno na části zahrady oddělené od
č. p. 2. Připsáno je Marii Křenové, manželce
Josefa Křena, který tu má řeznictví, obchod dobytkem i menší hospodářství. Nejstarší syn Josef
přiženil se do Předletí, okr. Brandýs n./L., dcera
Marie provdala se za … do Přišimas, Antonín
přiženil se do Dol. Počernic, Růžena provdala se
za V. Daňhelka (viz str. 176) a František oženil
se s roz. … z Dubče a společně s rodiči tu dnes
hospodaří.

10

Č. p. 46
je obytný domek na sz. hranici katastru blíže
cihelny. Byl postaven v r. 1912 a připsán První
strašnické společnosti pro výrobu staviva, spol.
s r. o., v r. 1929 nastala změna v majiteli. Vlastníky jsou Anna Šmídová a Miroslav a Libuše
Chlumských. Slouží za obydlí správci uvedené
cihelny.
Č. p. 47
je domek v sousedství kapličky. Postaven byl
na počátku světové války a 1915 knihovně připsán
Tomáši a Anně Petříčkovým. Jmenovaní majitelé
jsou oba mrtvi. Od r. 1934 vlastnicí je Blažena,
roz. Totzauerová, rozloučená Kronosová, již si
Tomáš, ovdověv, vzal. Z prvního manželství nejstarší Václav Petříček je malířem pokojů, bydlí
v Praze. Josef je zedníkem (v přítomné době staví
si na č. kat. … při silnici do Dol. Počernic domek).
Anna provdala se za Ladislava Strnada a bydlí
v č. p. … Dcery Božena a Milada jsou svobodny
a bydlí nyní v č. p. 40. Syn Tomáš, vyučený malíř
písma, bydlí doma. V domě bydlí také evakuovaný
železničář ze Sudet – Valter a Jaroslav Breburda.
Č. p. 48
Zmínka o tomto č. p. byla na str. 175. Dnes
je vymazáno.
Č. p. 49
v r. 1915 bylo knihovně připsáno Barboře Kalašové, manželce Josefa Kalaše. V r. 1933 prodáno bylo manželům Jaroslavu a Gabriele Wernerovým. Č. p. toto bylo postaveno na dílci, který
patřil k č. p. 5 Františka Wernera, který v r. 1914
Štěrboholské listy 3/2016

Č. p. 50
je malý domek při č. p. 15 patřící Josefu
a Marii Počtovým (viz str. 158–9). Dnes je v něm
úřadovna obecní, protože majitel Josef je starostou. Říká tu „na výminku“.
Č. p. 51
je domek při č. p. 5. Má dvě místnosti.
Knihovně patří Antonii Wernerové. Ve válce tu
bydlil Jan a Marie Jelínkovi, zahradník (viz č. p.
60). Dnes slouží továrním účelům. Tak č. p. 5,
49 a 51 s pozemky za humny č. kat. … tvoří tovární objekt, který založil Fr. Werner. Mohl by

býti našim mladým lidem příkladem a vzorem, jak
z napěného zaměstnance usilovnou pílí, vytrvalostí, šetrností a pracovitostí stal se zaměstnavatel – továrník. Z chudého hocha, sirotka kovářský
učeň, dělník, mistr, společník fy Káša Werner
v Hostivaři a od 1919 samostatný zaměstnavatel.
Budovy původně hospodářské přestavěl a přistavěl nové. Továrna pracuje v přítomné době se
60 lidmi. V technické kanceláři je zaměstnán
Ing. Rudolf Souček, účetní Ladislav Werner ze
Záp a ještě písař na stroji Josef Kvěch. Jinak
sám majitel František a syn Jaroslav jsou činní
také v kanceláři, řídíce obchodní věci. Roční obrat
v roce 1938 byl … Podnik tento byl takto zdaněn:
Daň z obratu:
z důchodu:
z výdělku:
Je tedy spolupoplatníkem v obci, od jehož prosperity závisí i rozvoj obce a výše obecních přivážek,
a tím i příjmů. Podnik nedluží daní. Správě platí.
Pokračování příště.

Přátelé myslivosti
s Městskou částí Praha-Štěrboholy pořádají
V SOBOTU 28. 1. 2017 od 20.00 hod

MYSLIVECKÝ PLES
Ples se koná v Sokolovně ul. Granátnická
K tanci a poslechu zahraje taneční orchestr
COLOR CLUB, kapelník Josef Šrám
vstupné: 200,– Kč
Přijměte naše srdečné pozvání.
TRADICE PLESŮ VE ŠTĚRBOHOLECH ŽIJE
objednávky míst ke stolu na tel.: 603 843 078
očekáváme společenský oblek
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dítě rodiny Sluníčků předem očkovati proti záškrtu. Když rodiče ostatní viděli, že průběh očkování u těchto dětí byl úplně klidný, svolili také.
Tak očkováno bylo celkem 81 dětí a celkový náklad 810,– Kč uhrazen byl takto. Obec poskytla
300,– Kč, sdružení rodičů 20,– Kč, rodiče dětí
440,– Kč.

ŠTĚRBOHOLY
V DATECH
HISTORIE

Výpis ze školní
kroniky Štěrbohol

Výstavba parčíku u školy 1932
Svačiny ve škole
Duben přinesl dětem práci v parčíku, který
svýma rukama vykouzlily před školou. Přinesl
i práci rodičům. Ve škole se přestaly vařiti polévky. Za to propagujeme dopolední svačiny, je
mléko a chléb. Všechny děti svačí mléko.
Změna v učitelském sboru
Slečna výpomocná učitelka Vlasta Tichá byla
zproštěna školní služby. Ve škole působila poctivě s dobrými výsledky.
Úpravy školy
Prázdniny v roce 1932 byly věnovány opravám ve škole. Obě třídy prvně vymalovány za
částku 300,– Kč. Před záchody byl zřízen chodník z bílých cihel. Opraveny střechy nákladem
1.148,– Kč.
Nedostatek a bída 1932
Bída klepe na dveře mnohých rodin. Děti
chatrně oblečené, zkřehlé a polohladové. Náš
školní dorost Červeného kříže zahajuje činnost:
sbírá se prádlo, šaty a obuv. Vaří se polévky,
obědy, rozdává se mléko. Rodičovské sdružení
vydatně pomáhá.
12

Změna v učitelském sboru 1933
Zemská školní rada v Praze ze dne 28. 3. 1933
ustanovila na základě presentace vykonané dne
12. 12. 1933 okresním školním výborem v Říčanech definitivním řídícím učitelem od 1. 7. 1933
Josefa Beneše nar. 14. 2. 1879 v Klenči u Roudnice. V roce 1922 ustanoven byl mj. správcem
jednotřídní školy v Černicích. V roce 1933 se stal
řídícím učitelem ve Štěrboholech. Pisatel štěrboholské kroniky p. Josef Buňata předal dnem
1. 7. 1933 správu školy jmenovanému Josefu Benešovi, který se tímto dnem do školy nastěhoval.
Naturální byt byl vymalován a natřeny podlahy.
Stravování ve škole
Dne 23. 10. 1933 začato bylo s podáváním
mléka k svačině dětem. Protože obyvatelstvo
zdejší je většinou lid dělný, v době této následkem krise skoro úplně bez zaměstnání, bylo
nutno shánět peníze. Něco poskytla obec, něco
místní rodičovské sdružení. Paní Ella Klingerová,
žena nájemce velkostatku, poskytla mimo to na
každých 5 litrů mléka zaplaceného 1 litr zdarma.
Mimo to z jara v době největší bídy poskytla
všem dětem po dva týdny mléko zdarma.
Očkování proti záškrtu 1934
Oč marně usilováno bylo v roce 1933, provedeno bylo v roce 1934. Aby rodičové neměli obav
o život svých dětí, dal učitel Josef Buňata své
dvě děti, dále dvě děti rodiny Wernerů a jedno
Štěrboholské listy 3/2016

Divadlo u „Schwerina“
V neděli 24. 6. 1934 odpoledne sehrála Tělocvičná jednota Sokol divadlo v přírodě, v lesíku
u „Schwerina“. Čistý výtěžek 304,– Kč darovala
jednota škole na zakoupení promítacího přístroje.
Výlet dětí do Vraného
Dne 26. 6. 1934 podniknut byl s dětmi vytoužený celodenní výlet do Vraného, kterého zúčastnili se děti II. třídy za dozoru obou učitelů.
Z domova do Strašnic vykonána cesta pěšky.
Odtud elektrickou dráhou na nádraží Wilsonovo
a odtud vlakem do Vraného, kde prohlédnuta
stavba údolní přehrady, zdymadla a elektrárny.
Po prohlídce konána cesta pěšky po levém břehu
Vltavy do Zbraslavi, odtud přes přívoz a pěšky
do Modřan. Tam na nás čekal již parník, na
nějž se děti nejvíce těšily. Škoda, že tato cesta
po vodě trvala tak krátce. V Praze nás parník
vyklopil. Znova nástup do elektriky, touto opět
do Strašnic a ze Strašnic pěšky domů. Celý výlet stál 450,– Kč. Z peněz školních doplaceno
dětem nemajetným a nezaměstnaných rodičů
79.80 Kč.
Dar škole
Dne 29. 9. 1934 darovala Městská spořitelna
na Královských Vinohradech celkem 17 vkladních knížek s vkladem 5,– Kč. Tyto knížky byly
rozdány nejmladším dětem v I. třídě.
Pan Jaroslav Janouš daroval škole zdejší obraz p. presidenta, dále vycpaného sýčka, plaketu
J. K. Tyla a V. K. Klicpery.
Pan učitel J. Buňata věnoval škole sochu
Ant. Dvořáka.
Štěrboholské listy 3/2016

Paní M. Váňová z č. p. 41 darovala škole
5 stříbrných peněz ze 17. století.
Obecní plynárna v Praze darovala 6 lahví vedlejších výrobků při výrobě svítiplynu.
Nákup telefonů
Dne 18. 3. 1935 zakoupeny z peněz místní
školní rady od poštovního ředitelství v Praze dva
telefonní aparáty, které umístěny ve třídách a na
nichž mohou se děti cvičiti v telefonování.
Změna v učitelském stavu
Dne 23. 11. 1934 zemřela po krátké chorobě
učitelka ženských ručních prací, paní Emílie Krsová, která dětmi byla milována. K uctění památky její věnováno bylo 50,– Kč Bolzanově
samostatnému sirotčinci učitelskému.
Místo ní ustanovena pí. Libuše Česalová,
která vyučovala tu až do 30. 6. 1935, kdy služby
byla na okrese zproštěna.
Zahájení školního roku 1935/36
Správu školy vedl a I. třídu vyučoval řídící učitel Josef Beneš.
II. třídu vyučoval definitivní učitel Josef Buňata.
Ženským ručním pracím a nauce o domácím
hospodářství pí. Marie Kotrbová – Kolocová,
žena učitele Kotrby z Nové Dubče.
Náboženství katolickému vyučuje Štěpánka
Mikulová z Kyj.
Náboženství českoevangelickému slečna
Zdenka Zmatlíková.
Náboženství československému do 5. září p.
Lubomír Petržílka a od 3. října pí. Milena Reichlová z Prahy-Žižkova.
Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.
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V rámci příprav na 260. výročí Bitvy u Prahy-Štěrbohol v příštím roce, jsme od 22. 10. 2016 připravili ve spolupráci s GEOFUNem naučnou geolokační hru – stezku kolem Štěrbohol ve formě mobilní
aplikace pro chytré telefony a tablety. Podrobnosti se dozvíte postupně na našem webu. Těšíme se na
Vás a při procházkách kolem Štěrbohol sledujte cedulky a loga Geofun – zajisté se něco zajímavého
z historie dozvíte, co jste ještě o historii Štěrbohol nevěděli.

Příprava na mateřskou školu bez maminek,
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní
a výtvarnou výchovou.
Po prázdninách jsme opět zahájili provoz
v Kulíškově. Nastoupily nové děti, které si s námi
během dopoledne hrají, cvičí, zpívají, malují, sledují divadélko a také poznávají nové kamarády.
Náš koutek se nachází v ulici U školy ve víceúčelové sportovní hale Štěrboholy a je otevřen
od pondělí do pátku v době od 8.00 do 14.00
hod. Nováčky přijímáme během celého roku. Každodenní docházka není nutná, můžete si vybrat
libovolný počet dnů v týdnu.
Bližší informace naleznete na našich webových stránkách: www.predskolka-kuliskov.cz
a Facebooku www.facebook.com/kuliskov2013.

„NAJDI TAMBORA

Dějová linie Geofun Praha-Šterboholy
datace: 5. 5. 1757–6. 5. 1757, průvodce:
Ignác Wonasek (pěšák regimentu Broune),
lokace: Praha-Štěrboholy

Budeme rádi, když nám zavoláte a přijdete
se na nás podívat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Hana Škodová
tel.: 602 688 426, skodova.hanka@seznam.cz
Kulíškov pro nejmenší

Praha-Štěrboholy 1757“

Městská část Praha - Štěrboholy si Vás tímto dovoluje pozvat na spuštění
zábavné geolokační hry „Najdi tambora” v rámci projektu „Praha pod trojrohým
kloboukem”.
F. Ševít, starosta
Kdy: 22.10.2016 od 10:00
Kde: Městská část Praha-Štěrboholy u zvoničky
MHD linky 163,263,224,296 zastávka Štěrboholy
GPS 50.0716067N, 14.5503564E

Přijďte si vyzkoušet novou geolokační zábavnou hru ve formě mobilní
aplikace pro chytré telefony a tablety, která Vás provede zajímavou
sportovní formou po nejzajímavějších místech a historii Štěrbohol.
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Ať nám dlouho žije
naše císařovna Marie Terezie!
Vivat Vivat Vivat!
Allons, kdo kuráž v srdci má
na marš do pole se s námi dá
krásné krajiny tam pozná.
Ať nám dlouho žije
naše císařovna Marie Terezie!
Vivat Vivat Vivat!
Slyším dobře? Nebo se mi to jen zdá?
Ne, slyším dobře – jeden z mých kamarádů
na stráži si prozpěvuje verbířskou písničku.
A zrovna tuhle písničku! Tu, kterou to pro
mě a mého bratra všechno vlastně začalo.
A zrovna tady, poblíž Prahy, kde jsem se
narodil a kde snad ještě žijí moje rodiče
a můj mladší bratr Kylián. No je to už
dávno. Jak dlouho vlastně sloužím? 13 let?
Ano, už 13 let jsem vojákem v pěším pluku
polního maršála Broune. Když si vzpomenu,
jak velký kus světa jsem s habsburskou armádou prochodil. Bavorsko, Nizozemí,
Francie, Německo. Mašírovali jsme hezky
pěšky a byli jsme rádi, že nám nohy slouží.
Měl jsem štěstí. Byl jsem v pěti bitvách
a kromě škrábnutí na hlavě jsem nebyl vážněji zraněn. Vloni jsme dorazili do Čech –
po 12 letech jsem zase stál na rodné zemi.
Budyně – tábor celé armády a pak bitva
u Lovosic. Vydrželi jsme – poprvé jsme dokázali být vcelku rovnoceným protivníkem
slavné pruské armády Friedricha II.
Ta písnička! Ta písnička! Proč mi stále
zní v hlavě? Nebýt jí, kde bych asi dnes byl?
Určitě ne na přední stráži poblíž Hloubětína.
Poprvé jsem jí uslyšel v Praze před 14 lety.
Mě i mému mladšímu bráškovi Kyliánovi
se moc líbila a tak jsme si jí prozpěvovali
celé dny, když jsme hrdě pochodovali za
verbířem a jeho doprovodem. Co se nás
tatínek i maminka nahubovali, kolik nám
naložili na zadek. Nic naplat! Já chtěl střílet a můj mladší bráška bubnovat! Už od
malička toužil stát se bubeníkem – vojenským tamborem. Učaroval mu premovaný
kabátec, zlatem třpytící se buben s erbem
majitele pluku a paličky ze vzácného dřeva.
Úplně ho fascinovalo, když tambor zavířil

paličkami a vše ihned ztichlo, vojáci se stavěli do pozoru a věděli podle zvuku bubnu,
co mají dělat. Kolikrát mi večer vyprávěl,
jak je tambor tím nejdůležitějším mužem
u ideálních zásazích z pušky. Kolik terčů
jsem trefil a kolik divoké zvěře jsem ulovil.
Náš tatínek byl členem pražské měšťanské
městské gardy a chodil střílet na střelnici na
Střeleckém ostrově. Někdy nás bral sebou,
ale nikdy nám nedovolil se ke zbraním ani
přiblížit. Jak jsem mu záviděl. A ta touha po
střelbě mě vlastně navlékla vojenský kabát.
Když mi bylo 18, chtěl můj otec, abych se
zaučil v obchodě a poslal mě s formanem
na nákup do Bavor. Měl jsem doručit psaní
a peníze mému strýci a zpět přivézt zboží.
Po cestě tam jsme se zastavili v jednom
zájezdním hostinci a jako naschvál tam byla
větší společnost lovců. Dal jsem se s nimi
do řeči. Všichni se chlubili svými úlovky
a zásahy a i já jsem se chlubil – svými
vymyšlenými zásahy. A přehnal jsem to.
Vsadil jsem se o že na 100 kroků dokáži
trefit arch papíru skrz ucho u korbelu. No
a netrefil jsem. Korbel se rozletěl na tisíc
kousků. Peníze byly pryč a já stál uprostřed
smějící se hospody. Utekl jsem ven a utíkal
tak dlouho, dokud jsem neupadl. Nevěděl
jsem, kde jsem, ani kam mám jít. Byla tma.
Přespal jsem v lese a ráno šel po silnici dál,
až jsem dorazil do městečka. Sotva jsem
prošel bránou uslyšel jsem tuhle písničku:
„Ať nám dlouho žije
naše císařovna Marie Terezie!
Vivat Vivat Vivat!„
V té chvíli mi připadalo, že nechat se naverbovat, je moje jediné možné východisko.
Domů nemůžu, peníze nemám. Podepsal
jsem, vypil máz piva a sklenku kořalky, stisknul v ruce první žold a usnul na verbířském
voze. Jak mi tak před očima probíhal můj
život. Co asi můj mladší bratr dělá? Co moji
rodiče? To vše mi táhlo hlavou, když jsem stál
v Hloubětíně na předním postu a koukal ku
Praze. Vtom se ozvalo od vedlejšího postu:
„Wer Da? Parole?“ a odpověď. To mě docela
probralo z mého snění. Za chvilku jsem uviděl blížící se postavu důstojníka. Zaujal jsem
proti ní předpisový postoj a také zavolal: „Wer
da? Parole?“ Okamžitě jsem dostal správnou
odpověď. Postavil jsem se do pozoru a důstojník přišel až ke mně. Byl to velitel stráží,
náš nový hauptmann. Přišel k našemu battaillonu teprve nedávno. Dřív prý sloužil někde

v Nizozemí u pluku Wied. Koupil si hodnost
hauptmana u regimentního agenta ve Vídni.
Vytáhl lejstra a chtěl si ověřit, jestli na
mém postu stojí správný, podle rozkazu přidělený, voják. Přečetl moje jméno a zarazil
se. „Wonasek? Kylian Wonasek?“ zeptal se.
„Ne.“ Odpověděl jsem. Jmenuji se Ignác Wonasek. Zkoumavě se na mě zadíval a povídá:
„V mé bývalé kompanii u regimentu Wied
sloužil také nějaký Wonasek. Říkali jsem mu
Vocásek, protože stále chodil někde vzadu.
Byl to tambor. Neznáte se?“. „To je můj
bratr Kylián Wonasek“ odpověděl jsem. To
přeci musí být on – vždy chtěl být tamborem. Osmělil jsem se a zeptal jsem se pana
hauptmana: „Mohu promluvit pane?“. Pokýval hlavou, že ano. „Kdy jste viděl mého
bratra naposledy? Je v pořádku? Nevíte, kde
je teď?“ vyletělo ze mě. Zamračil se, ale odpověděl: „Tišeji, jste na stráži. Váš bratr je
tamborem u regimentu Wied a ještě minulý
měsíc byl na cestě se svým regimentem sem
ku Praze. Já jsem jel rychleji, abych stihl převzít Váš bataillon. Teď už musí být někde
tady v okolí se svým regimentem.“ Sotva
to dořekl, otočil se a pokračoval v kontrole
stráží. To je novina! Štěstím jsem se málem
rozbrečel. Můj bratr žije a je někde tady poblíž. Je také v habsburské armádě. Splnil se
mu sen, stal se tamborem. Co ale na to moje
rodiče? Žijí ještě?
Stál jsem na stráži, koukal směrem ke
Praze a přemýšlel, jak to zařídit, abych bratra
co nejdříve uviděl. A abych společně s ním
navštívil své rodiče v Praze. Moc jsem toužil
je vidět. Hlavou mi prolétlo včerejší pravidelné předčítání kriegsartikulů a generálního
pardonu. Generální pardon! To je ono! Sice
opustím svoji jednotku bez povolení a bez
průvodních listů, ale v tom zmatku, co tu nyní
v okolí Prahy panuje, se snad ztratím! Najdu
svého bratra tambora, oba navštívíme své rodiče v Praze a pak se zase vrátíme zpět ke
svým regimentům. Když to praskne, můžeme
využít generální pardon! To je ono! Hned, jak
mě vystřídají na stráži, tak vyrazím! A začnu
tady vedle v Kyjích a ve Štěrboholech. To by
bylo abych bratra nenašel!
Jak to dopadlo? Chcete se dozvědět, jestli
Ignác našel svého bratra? A chytili je hlídky?
Stáhněte si geolokační hru „Najdi tambora
Praha Štěrboholy 1757 v systému Geofun do
svého smartphonu a pomozte Ignácovi hledat
bratra Kyliána ve Šterboholech!

OHLÉDNUTÍ
ZA LETOŠNÍM
HALLOWEENEM

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V MŠ ŠTĚRBOHOLY
JE TADY
Léto a prázdniny utekly jako voda, a tak nás
měsíc září povolal opět do naší mateřské školy.
Třídy stále září novotou, a proto dětem nabízí
pestré a útulné prostředí.
V prvních dnech se děti seznamovaly s novými
kamarády nebo se vítaly s kamarády, s kterými se
znají, protože již školku navštěvují. Seznamují se
také s celkovým prostředím a učí se v něm bezpečně orientovat. Aby se všem ve školce líbilo,
osvojujeme si pravidla pomocí piktogramů, a tím
se dětem snažíme hravou formou přiblížit jejich
možnosti a hranice. Celková adaptace je pro děti
velmi náročný proces a u některých trvá i déle,
a proto se snažíme dle individuálních potřeb
toto odloučení od rodičů dítěti co nejvíce ulehčit. Spíše než soutěžení podporujeme spolupráci
mezi dětmi. Vedeme je k tomu, aby si vzájemně
pomáhaly a byly jeden pro druhého přítelem.
Pracujeme s dětmi na tom, aby se naučily vzájemné toleranci, zodpovědnosti a samostatnosti.
Abychom neměli ve školce dlouhou chvíli,
učíme se společně spoustu nových písniček, básniček, zahrajeme si i divadlo, prostě se snažíme
poznávat celý svět. A protože jsou děti šikovné
a snaživé, jde nám to báječně.
V září měly děti možnost zhlédnout první divadelní představení. Pohádka „Jak medvědi vařili“ měla u dětí velký úspěch. Na dětských tvářích byla vidět spokojenost a smích. Proto i my,
všechny paní učitelky, budeme doufat v to, že
děti budou ze školky odcházet a vracet do ní
vždy s úsměvem. Společně se pak budeme těšit
na to, kolik dalších zážitků a nových dobrodružství nám další měsíce přinesou.
Martina Nováková
učitelka MŠ
18
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NAŠE NOVÁ ŠKOLA
úryvky z per žáků
5. ročníku
Viktorie Špringarová
Letos v létě nám rekonstruovali školu. Díky
tomu jsme měli delší prázdniny. Téměř každá
třída má nové prostory. Máme nové toalety. Jsou
moc hezké, ale záchodové mísy jsou pro pátý
ročník posazené nízko. Také jídelna je nová, větší
a o dvou místnostech, aby se do ní vešlo více
dětí. Navíc je vyzdobena fotografiemi z dřívějších
Zahradních slavností, což mi připomíná příjemné
zážitky ze školních akcí. Nová škola se mi velmi
líbí a jsem ráda, že jsem tu rekonstrukci ještě
zastihla – neodešla jsem dříve ze školy. A také
doufám, že tentokrát prodloužené prázdniny nebudou, protože bych tu chtěla strávit nějaký ten
čas.
Adam Bednář
Naše nová škola se mi líbí, že je hezky barevná. Moc se mi líbí nové moderní toalety
s funkčním splachováním. V nové třídě se mi
pracuje lépe než v loni. Zatím mám samé jedničky. Barva ve třídě je uklidňující, asi to na mě
působí. Máme i novou jídelnu. Nejraději mám
špenát a tilápii. Nejvíc se mi líbí, že máme naši
třídní učitelku. Na budově nezáleží tolik jako na
lidech.
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Kristina Mášová
Na školu použili krásné barvy. Konkrétně na
naši třídu šedou, zelenou a bílou. První školní
den jsem se málem netrefila do třídy, protože to
předělali na krásnou novou školu.
Diana Šímová
Toalety máme nové, a také krásné, jenom
jsou moc „pidi“. Ve třídě se teď lépe učí, zůstaly
tady dobré učitelky a dvě nové, ale pro mě je
nejlepší ta naše. Škola je teď fajn.
Karolina Zimová
Nová škola je úžasná, že je větší a že je tu
spoustu nových věcí a spoustu starých hodných
učitelek.
Laura Hradecká
… že se bude rekonstruovat škola? Jupí!
Hned jsem se do školy těšila víc. Procházeli jsme
kolem, ale změnu jsem neviděla, jenom jsem
slyšela vrtání a viděla otevřená okna dokořán
a ještě, jak se stěhoval nábytek. Po prázdninách
mne čekala škola. Když jsem přišla, byla naše
půlka zcela nová. Byly tu dvě třídy prvňáčků.
Měli jsme úplně nový nábytek, starou třídu, ale
velmi skvělou paní učitelku. Velmi se mi to tu
líbí. Máme nového spolužáka. Je nás málo, ale
v téhle škole strávíme čas od první až do páté
třídy. Tento rok si to v nové škole užijeme jako
kolektiv. Děkuji za novou vylepšenou školu. Děkuji paním učitelkám za to, že nám vylepšily pátý
rok školy a děkuji i ostatním, co se na tom podíleli.
Dík.
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MIMOŘÁDNÝ
PROVOZ ŠKOLNÍ
DRUŽINY
Z důvodu rekonstrukce naší základní školy byl
školní rok 2015/2016 ukončen o čtyři dny dříve
(a to již v pátek 24. června 2016), školní družina
však ve dnech 27.–30. června 2016 pokračovala.
Tohoto mimořádného provozu se zúčastnilo
53 žáků, což představovalo téměř tři čtvrtiny
řádně přihlášených dětí. Provoz od sedmi do
sedmnácti hodin zabezpečovaly každý den čtyři
paní vychovatelky, dvě v dopolední řízené činnosti, která byla mimořádně pestrá, a dvě v odpolední, odpočinkově-relaxační činnosti.
Pondělní dopolední činnost byla věnována pohybovým aktivitám na DĚTSKÉ OLYMPIÁDĚ,
která měla probíhat v prostorách školní zahrady,
ale vzhledem k nepřízni počasí byla přesunuta
do interiéru školní družiny. V největším prostoru
ŠD paní vychovatelky připravily OPIČÍ DRÁHU
jako zkoušku obratnosti a VIS NA ŽEBŘINÁCH
jako zkoušku vytrvalosti a síly. V menších místnostech suterénu ŠD se pak uskutečnil HOD NA
CÍL a SKOK Z MÍSTA DO DÁLKY. Děti soutěžily ve věkově smíšených družstvech. Na stupních vítězů byli vyhodnoceni žáci nejúspěšnějšího
družstva a byl oceněn i nejlepší závodník.
V úterý jsme trochu zklidnili těla a paní vychovatelky připravily pro rozvoj ručních činností
VYŠÍVANOU DEČKU POD ŠÁLEK. S překvapivým nasazením se do vyšívání pustila nejen
děvčata, ale i chlapci, kteří překvapili nejen zájmem o tuto činnost, ale i šikovností a velmi
pěknými výrobky.
Středa pak byla věnována gastronomické
specialitě. Děti si vyrobily a upekly vlastní
PIZZU. Ve věkově smíšených skupinkách si děti
ze surovin připravených podle receptu zadělaly
těsto a pak si každý vytvořil vlastní pizzu, kterou
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si dle vlastní chuti ozdobil. Než se dílo za pomoci
paní vychovatelek upeklo, žáci si mohli navléct
barevný těstovinový náhrdelník. Ozdobeni a plni
zážitků ukončili takřka italský den úklidem a následnou konzumací báječné pizzy.
Vysportovaní a najedení jsme se pustili do
poslední čtvrteční činnosti našeho mimořádného
provozu ŠD. Ta byla věnována zvláštní, jednoduché a rychlé metodě batikování, tzv. SYPANÉ
BATICE. Děti si na donesená trička udělaly uzlíky, vybranými barvami předem namočená trička
posypaly a paní vychovatelky je dostatečně prohřály v mikrovlnné troubě. Po vymáchání a ustálení se pak všichni užasle dívali na roztodivná
barevná díla. Každé dílo bylo originál a vkouzlilo majiteli úsměv na tváři. Usušená na sluníčku
a vyfoukaná větrem putovala trička s majiteli
domů, kde tuto zajímavou techniku mohou děti
předat dál.
Podle spokojenosti dětí i ohlasu rodičů se mimořádný provoz školní družiny povedl. Děti se
mnoho naučily a chvilky strávené v družině si
užily. Spokojenost dětí a pochvala od rodičů je
nejlepší odměnou pro paní vychovatelky, které si
s přípravou programu daly nemalou práci. Svému
týmu bych proto ráda poděkovala i já.
Lenka Kuchinková
ved. vychovatelka ŠD
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
Dne 12. září jsme opět otevřeli dveře naší
sokolovny, abychom přivítali Vaše šikovné děti.
Máme za sebou úspěšnou sezónu.
Závodní družstvo mladších žákyň ve složení
Klára Benešová, Adélka Landová, Barbora Landová a Rozálie Sovová se po výkonu předvedeném na přeboru župy Jana Podlipného probojovalo do přeboru hlavního města Prahy. Děvčata
závodila v kombinaci plavání, atletika a sportovní
gymnastika. Klára Benešová obsadila 2. místo
a zajistila si tak postup do přeboru České republiky, který se konal na konci května v Prostějově.
Vzorně zde reprezentovala TJ Sokol Štěrboholy
i župu Jana Podlipného.
Naše nejmladší a předškolní žactvo se na začátku června zúčastnilo Memoriálu Marie Kvapilové. Nejmladší žactvo ve složení Oliver Thomas
Compton, Ondřej Kotyza, Karolína Burešová,
Elen Šešlija a Karolína Řeřichová nám udělalo
velkou radost svým fantastickým 1. místem.
Z jednotlivců se nejlépe umístila Elen Šešlija
(1. místo), Ondřej Kotyza (2. místo) a Oliver
Thomas Compton (3. místo). Předškolní žactvo
ve složení Karolína Turková, Gabriela Benešová,
Diana Kuzmová a Tereza Čejková se umístilo na
krásném 4. místě.
Všem závodníkům děkujeme a gratulujeme!
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Aktuálně nás čeká příprava na novou sezónu.
Na konci listopadu se koná míčový trojboj, během března pak proběhnou závody ve sportovní
gymnastice v rámci naší jednoty. Poté následují
župní kola a věřím, že pokud budeme trénovat
minimálně tak poctivě jako v loňském roce, snad
i kolo pražské a celorepublikové. :-)
Velmi mne těší, že o všestrannost, gymnastiku a další cvičení v TJ Sokol Štěrboholy je
takový zájem. Velké poděkování patří všem pomocným trenérům, které se nám konečně podařilo najít a kteří do hodin přinášejí nové podněty.
Děkujeme i našemu starostovi, panu Františku Ševítovi, za velkou podporu sportu v obci
a zajištění skvělého zázemí.
Dáša Pištorová
Za TJ Sokol Štěrboholy
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SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
Dne 20. 9. 2016 proběhlo na hřišti fotbalového oddílu SK Viktoria Štěrboholy sportovní
dopoledne podporované Fotbalovou asociací
České republiky a Pražským fotbalovým svazem, které bylo součástí celostátního projektu Měsíc náborů.
Sportovní dopoledne zorganizovalo vedení oddílu kopané SK Viktoria Štěrboholy za významné
materiální a personální podpory Fotbalové asociace ČR a Pražského fotbalového svazu.
Akce se zúčastnili žáci několika tříd základní
školy ve Štěrboholech, děti předškolní třídy mateřské školy ve Štěrboholech a žáci několika tříd
základní školy v Dolních Počernicích.
Počasí se nám v tento den nadmíru vydařilo,
až na poměrně vydatnou ranní rosu, která se usadila na trávníku a ne a ne zmizet. Tudíž nezbylo
nic jiného, než abychom si s rosou poradili a setřeli ji ocelovou sítí tak, aby naši malí sportovci
neměli hned po ránu mokré botičky a mohli si
suchou nohou spokojeně užívat nejen zábavy se
sportovní tématikou, ale také příjemných úsměvů
podzimního sluníčka. Přes 180 malých školáků
a předškoláků si na deseti stanovištích vyzkoušelo
pod odborným a velice profesionálně organizovaným vedením příjemných kluků a dívek v modrých
tričkách s nápisem „Měsíc náborů“ rozličné fotbalové dovednosti. Kromě stanovišť zaměřených na
fotbalovou dovednost bylo připraveno také několik
stanovišť s obecným sportovním zaměřením, kde
si děti mohly vyzkoušet svoji rychlost, přesnost
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a pohotovost. Na všech dětech byla patrná velká radost
z pohybu a musím přiznat, že
nás, „dospěláky“, to pořádně
zahřálo u srdce.
Na závěr byly všechny děti odměněny velkou
čokoládovou medailí a různými dalšími malými pozornostmi, které pro ně patroni této akce připravili.
Motem celého projektu bylo, že každá akce,
která podporuje děti ve sportovní aktivitě, je
velmi významná a přínosná pro celou naši společnost. Fotbalová asociace ČR si uvědomuje
význam pravidelné sportovní aktivity dětí a prostřednictvím těchto akcí umožňuje fotbalovým
oddílům po celé naší vlasti být v tomto směru
u toho a aktivně se do sportování dětí zapojovat.
SK Viktoria Štěrboholy si váží každé podpory
sportu a jsme rádi, že jsme se tohoto projektu
mohli zúčastnit. Určitě se připojíme i při dalších
příležitostech, které by mohly prospět zdraví našich dětí.
Na závěr bych chtěl znovu poděkovat všem
zúčastněným osobám, které nám jakýmkoli způsobem pomohly, za účast na této akci, a především pak pedagogickým pracovníkům.
Prezentační video z akce je všem zájemcům
k dispozici na adrese: https://www.youtube.
com/watch?v=yWv25Ne65vM
Karel Horčík
předseda SK Viktoria Štěrboholy
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INZERCE:

INZERCE:

HAMR –
SPORTOVNÍ HALA
ŠTĚRBOHOLY
Blíží se zima a s ní znovuotevření půjčovny a servisu
lyží ve sportovním areálu HAMR-Štěrboholy. Za příznivé ceny si zde můžete zapůjčit sjezdové lyže, testovací lyže Sporten, boty, hole, vaky, ale také helmy,
chrániče a brýle. Servisní technik se bude věnovat
nastavení vázání, montáže vázání, údržbě skluznice,
tuningu hran a drobným opravám. Informace o otevírací době a tel. kontakt naleznete na www.hamrsport.cz/cs/obsah-arealy-sterboholy-pujcovna-lyzi/
nebo na www.peckylyze.cz.
Recepce
HAMR – Štěrboholy
tel.: 734 428 970
U Školy 430,
102 00 Praha 10-Štěrboholy
www.hamrsport.cz
www.facebook.com/hamrsport.cz

INZERCE:

INZERCE:

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

Non stop služba: 602 220 894

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
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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