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Vážení spoluobčané,
opět tu máme jaro a s ním přišla řada plá-

novaných oprav komunikací v okolních měst-
ských částech, které zásadně ovlivňují dopravu 
ve Štěrboholech. Jedná se především o uzavírku 
Českobrodské, která bude trvat do konce dubna, 
a  dále pak ulice Přátelství v Uhříněvsi a Říča-
nech. I tady se objízdné trasy přesunou na místní 
komunikace Dubče a Štěrbohol.  

V návaznosti na tyto uzavírky dojde v květnu 
a červnu k uzavírce naší páteřní komunikace, 
Ústřední ulice, a to v úseku od křížení s Upra-
venou k Novoštěrboholské. Jedná se o poslední 
etapu rekonstrukce Ústřední ulice – provedena 
bude výměna dešťové kanalizace, rekonstrukce 
povrchů a vybudování nového chodníku. O této 
uzavírce se více dočtete následně na webu MČ 
a vývěskách.  

Velkým každodenním nešvarem, který trápí 
naši obec, je nedodržování zákazu vjezdu ná-
kladních vozidel. Situace je dlouhodobě řešena 
ve spolupráci s Městskou policií, která zde spolu 
s Dopravní policií PČR v této souvislosti posí-
lila činnost. Doufejme, že se situace výhledově 
zlepší.

Městská část Praha-Štěrboholy vyhlásila 
výběrové řízení na zhotovitele stavby budovy 
Úřadu MČ a dále na zhotovitele rekonstrukce 
a rozšíření Základní školy Štěrboholy. V současné 
době probíhá podávání nabídek. Pokud vše půjde 
hladce, stavební práce na budově úřadu začnou 
v květnu, ve škole pak o letních prázdninách. 

V sobotu 29. dubna 2017 nás čeká zajímavá 
akce. V dopoledních hodinách proběhne u pří-
ležitosti 260. výročí bitvy u Prahy – Štěrbohol 

rekonstrukce této bitvy. Na akci bude přítomno 
až 250 vojáků v dobových uniformách, kteří 
předvedou ukázku bitevní scény na pozemcích 
podél Ústřední ulice – ulice Upravená. Občers-
tvení bude možné zakoupit na dobovém tržišti. 
Odpoledne budou pro děti připraveny historické 
hry a soutěže v Parku Hrušov. Od 17 hodin mů-
žete v parku před školou zhlédnout dětské před-
stavení, vystoupení žákyň TJ Sokol Štěrboholy 
a  bojové ukázky oddílu juda TJ Sokol Štěrbo-
holy. Ve večerních hodinách vystoupí hudební 
kapela Živá huba a samozřejmě upálíme čaroděj-
nici a opečeme si buřtíky.

 
Přeji Vám všem krásné jaro!

František Ševít
starosta

SLOVO 
STAROSTY

MYSLIVECKÝ PLES 2017



MAŠKARNÍ BÁL 2017
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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 
S 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:
OKRSKÁŘ: Morkovca Ján
OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
tel.: 272 700 205
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí 13:00–18:00 hod.

ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Výběr z usnesení zastupitelstva městské části 
Praha-Štěrboholy

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
schválilo dne 22. 3. 2017 rozpočet městské 
části na rok 2017 jako schodkový v objemu pří-
jmů ve výši 19 904 500,00 Kč, objem výdajů 
40 158 000,00 Kč. Plánovaný schodek ve výši 
20  253 500,00 je kryt třídou 8 – financování 
(v roce 2016 poskytnutá bezúročná půjčka na 
stavbu nové budovy úřadu městské části a pro-
středky určené na sport z odvodů za výherní 
hrací automaty). V ekonomické činnosti předpo-
kládané příjmy činí 5 042 000,00 Kč, předpoklá-
dané výdaje 11 200 Kč.
Zastupitelstvo současně  schválilo plán inves-
tičních akcí pro rok 2017 a střednědobý výhled 
rozpočtu městské části do roku 2022. 

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.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Harmonogram VOK na BIO odpad na 
1. pololetí 2017

vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin
20. 5. 2017
17. 6. 2017

Harmonogram VOK na 1. pololetí 2017

vždy ve čtvrtek
13. 4. 2017 14–18 hod
4. 5. 2017  16–20 hod
25. 5. 2017 16–20 hod
8. 6. 2017  16–20 hod
29. 6. 2017 16–20 hod

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

Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý kon-
tejner na BIO odpad v ulici Granátnická 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 Praž-
ských služeb. Děkujeme!  

Kontejnery jsou určeny k odkládání netřídě-
ného odpadu výhradně pro občany přihlášené 
k trvalému pobytu v MČ Praha-Štěrboholy 
a nemohou být použity k ukládání živnosten-
ského odpadu!

Součástí přistavení VOK je obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme všechny nové občánky i jejich rodiče 
a prarodiče ke slavnostnímu uvítání občánků, které 
připravujeme na 24. května 2017. Akce je určena 
dětem s trvalým pobytem v  městské části Praha- 
-Štěrboholy. 
Žádáme rodiče, kteří mají zájem se této akce 
zúčastnit, aby kontaktovali Úřad MČ Praha-
-Štěrboholy telefonicky na tel. č. 608 580 583, 
e-mailem na adrese sterboholy@zris.mepnet.cz nebo 
osobně či poštou na adrese Granátnická 497/1, 102 00 
Praha 10, nejpozději do 30. dubna 2017. Pozvánku 
Vám zašleme včas na Vámi uvedenou adresu. 
Těšíme se na setkání s Vámi.

Jana Vydrářová, tajemnice ÚMČ 
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RYCHLÉ 
INFORMACE
FORMOU SMS

Vážení občané, 
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší městské části 
a  zlepšováním komunikace s občany zavádím informační 
službu – SMSbrána. 

Jedná se o službu, díky které budete vždy formou SMS včas 
informování o důležitém dění v městské části (kultura, všeo-
becné infomrace o akcích pořádaných městskou částí či spolky, 
informace o odstávkách sítí v době poruch či oprav). 

Stačí se pouze přihlásit k odběru informací – v  rozcestníku 
na webu městské části naleznete dvě kategorie zájmu v pi-
lotním běhu, tj. Termíny zasedání zastupitelstva a Všeobecné 
informace. Abychom Vás mohli včas informovat o odstávkách 
elektrického proudu, plynu či vody zadejte název ulice, ve které 
bydlíte (viz seznam ulic v nabídce).

Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám 
jen pár minut.

Neplatí pro již zaregistrované.

Jak se registrovat k odběru 
informativních SMS? 

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

2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy

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

infoSMS
Dne 1. 1. 2016 od 
10.00 h bude odstávka 
vodovod. řadu v ulici 
Pod Areálem.

I V PRAZE NAJDETE SKUTEČNÉ 
MAMUTY MEZI STROMY! JEDNOHO 
TAKOVÉHO MŮŽETE MÍT DOMA

Na začátku je to miniaturní semínko, na 
konci gigantický organismus chráněný tisíciletou 
kůrou, který jen tiše přihlíží okolo se valícím vl-
nám času. Sekvojovce obrovské patří mezi nej-
mohutnější stromy světa a věk těch nejstarších 
se počítá na tisícovky let. Příspěvková organi-
zace Lesy hl. m. Prahy letos oslaví 25 let své 
existence. Za symbol oslav si zvolila právě silný 
a dlouhověký sekvojovec, jehož dva exempláře 
již přes 60 let rostou v Kunratickém lese a patří 
mezi pražské památné stromy.

Zahradnictví Lesů hl. m. Prahy k výročí pro 
Pražany vypěstovalo a přichystalo tisícovku sa-
zenic sekvojovce, aby si také oni mohli zasadit 
svého „mamuta“. Sazenice, které od dubna na-
jdete v ďáblickém zahradnictví nebo v našich há-
jovnách v pražských lesích, jsou prapotomky ně-
kterého ze sekvojovců obrovských, které vyrostly 
ještě ve své domovině – na horských svazích na 
západě severoamerického kontinentu. Odtud je 
jako okrasné dřeviny lidé rozšířili po celém světě 
a v roce 1954 dva z nich vysadil tehdejší les-
ník i v pražském Kunratickém lese, v blízkosti 
dnešního dětského hřiště. Nejmohutnějšímu sek-
vojovci světa, jímž je nejméně 2,5 tisíce let starý 
a více než 80 metrů vysoký sekvojovec známý 
jako Generál Sherman, dosahují dva pražské sek-
vojovce sotva “po kolena”, i tak se však již stihly 
vytáhnout do úctyhodné výšky 35 metrů.

Právě z jejich korun pochází šišky se semínky, 
z nichž jsme sazenice k letošnímu výročí naší 
organizace vypěstovali. Na 120 kilogramů šišek 
sesbíraných v roce 2014 nejprve putovalo do 
semenářského závodu v Týništi nad Orlicí, kde 
dozrávaly a prosychaly. V luštírně se pak drobná 

semínka konečně dostala ze šišek ven. Do země 
je na jaře 2015 zasadili zahradníci v ďáblickém 
zahradnictví, jehož tradice sahá až do dvacátých 
let minulého století a které proslulo vyšlechtěním 
několika nových druhů rostlin, například známé 
kaliny pražské (Viburnum x pragense). Po dvou 
letech zdejší odborné péče ze semínek vyrostly 
sazenice originálních pražských sekvojovců ob-
rovských, připravené na cestu do pražských za-
hrad.

Sekvojovec je majestátný strom, který se 
bude nejlépe vyjímat na symbolickém místě, kde 
bude mít okolo sebe dostatek prostoru a stane 
se tak vděčným strážcem příběhu Vaší rodiny či 
patronem místní komunity. Budeme rádi, když 
svoje dějiny budete sdílet právě s pražským sek-
vojovcem.
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Pokračování doslovného přepisu jediné docho-
vané kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž 
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.

Č. p. 52
vyrostlo po válce při cestě do Kyj proti č. p. 34 

(dnes pekař Kamarád) jako nouzový domek, který 
postavil František Kalaš, legionář, na něhož byl 
1925 zaknihován. V r. 1928 prodal jej manželům 
Václavu a Antonii, kteří tu dodnes bydlí. 

Č. p. 53
sousedí s č. p. 52. To postavil Bedřich Hor-

čík, zedník, syn Horčíka z č. p. 26, a dal připsati 
manželce Františce. V r. 1928 majiteli byli Alois 
a Anna Křivánkovi, Josef Křen (č. p. 45), od 
r. 1929 je vlastníkem Hynek Vohradský s man-
želkou Marií i dnes.

Č. p. 54
je knihovně již 1925 psáno na Antonína a Te-

rezie však zemřela r. [?]. Dnes tu žije zmíněný 
Antonín s manželkou Karlou, roz. Babickou, roz-
loučenou Hedvikovou. Je truhlářem a zaměstnán 
ve státní tiskárně v Praze. Je legionář. 

Č. p. 55
sousedí s č. p. 54. Postavil je Alois Valta 

(1925) a dal připsati 1936 ženě Emilii Babické, 
s níž žije ve společné domácnosti. Má dva syny 
Václava a Miroslava a dvě dcery Karlu (viz 
č. p. 54).

Č. p. 56
postavil v téže  řadě po pravé straně cesty 

do Kyj Josef Petera, legionář, v r. 1926 a prodal 
1931 Hynku a Marii Převrátilovým, kteří tu dnes 
žijí s svými dětmi Václavem, Josefem, Antoní-
nem a Annou – svobodnými a provdanou. 

HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ

Č. p. 64
postaveno na pozemcích, které od r. 1908 

vlastnili manželé Emanuel a Emilie Krafferovi. 
Pěstovali tu zeleninu. V r. 1928 postaven tu 
byl domek. Knihovně je připsán na syna Ema-
nuela. Týž je ženatý s roz. [?] a provozuje tu 
zahradnictví. V témž domě bydlí ještě druhý syn 
Josef, ženatý s roz. [?]. Také ten pěstuje zele-
ninu a květiny. Emanuel má nákladní auto, jímž 
vozí zeleninu do pražského trhu. Také z malých 
začátků vyrostlo přičiněním všech členů pěkné 
zahradnictví. 

Č. p. 65
postaveno na č. kat. [?] v r. 1928. Vlastníky 

jsou Ferdinand a Marie Zimovi. Jmenovaný má 
zámečnickou dílnu a má stroj na drátěné ple-
tivo. Pracuje se synem Miroslavem. I tu přičin-
livostí rozšířeno vlastnictví na sousední parcelu 
a  č.  p.  72, které koupil ve veřejné dražbě od 
manželů Emila a Albíny Prokopových. Má ještě 
10letého syna Vlastimila. Říká se tu „v Kala-
šově“. Vysvětlím dále.

Pokračování příště.

Nováka, Anna za Rodu a Zdeňka za Součka. 
Všechny bydlí v obci. K domku patří pole č. kat. 
[?] při pravé straně okresní silnici k Dol. Počerni-
cům, kde pěstují zeleninu. 

Č. p. 61
patří Janu Bártovi a manželce Marii, rozené 

Šimonové, dceři Josefa a Anny, roz. Strnadové, 
z č. p. 13. Bárta je zaměstnán u Elektrických 
podniků hl. m. Prahy a domek vystavěl při levé 
straně státní silnice ve směru ku Praze 1928 na 
č. kat. [?]. V r. 1938 vysázel na přilehlém po-
zemku (zahradě) ovocné stromy a ohradil. Má 
syna Jiřího (14 let).

Č. p. 62
postavil Josef Šedivý v r. 1929 na obecním po-

zemku č. kat. [?]. Po smrti téhož domek vlastní 
manželka Karolína. Má dceru Jiřinu (12 r.). Do-
mek stojí po pravé straně obecní cesty ve směru 
k Dol. Měcholupům v zádi č. p. 34.

Č. p. 63
stojí od r. 1927 na č. kat. [?], knihovními 

vlastníky jsou Václav a Antonie Vránovi. Bydlí 
tu s provdanou dcerou Marií za Josefa Strnada, 
syna Václava z č. p. 21.

Č. p. 57
postavil legionář Richard Hladký, zaměstna-

nec státní tiskárny v Praze, v r. 1926 a 1928 
zcizil Josefu a Pavle Jelínkovým. Pavla – choro-
myslná – zemřela v r. 193[?]. Dnes žije tu Josef 
Jelínek s hospodyní. Syn jeho Josef, zámečník, 
v  přítomné době odjel na práci do Německa. 
Psal, že je spokojen a těší se na dovolenou. Řada 
domků 52-57 vyrostla na č. kat. [?], jsou to nízké 
provisorní domky. Říká se tu lidově „v kuťatech“.

Č. p. 58
vyrostlo po pravé straně silnice vedoucí 

k Dolním Počernicům na pozemku č. kat. [?]. 
Vystavěli je manželé Augustin a Antonie Lutz-
bauerovi v r. 1926. Dnes tu bydlí jen Antonie – 
rozvedená – se synem Augustinem, který právě 
se vrátil z práce z Říše, kam se dobrovolně vydal. 
Bydlí tu též její rodiče Křížovi. Manžel Augustin 
bydlí v Dolních Měcholupech.

Č. p. 59
postavil v r. 1925 při levé straně státní silnice 

(ve směru ku Praze) téměř na samých hranicích 
katastru Jan Bartoš a vlastní je s manželkou Ma-
rií. Provozuje tu pekařství. Dnes tu žije s dcerou 
a synem. 

Č. p. 60
postavili manželé Jan a Marie Jelínkovi 

v r. 1928 (viz č. 51 str. 183) na č. kat. [?] po 
pravé straně okresní silnice ze vsi k úřadu po-
travní daně. Žijí tu dnes se svobodným synem 
Václavem (20 r.) a provdanou dcerou Karlou Sý-
korovou. Dcera Marie provdala se za Františka 
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis ze školní  
kroniky Štěrbohol
(1935–1938)

Zakoupení promítacího přístroje
Dne 10. 12. 1935 rodičovské sdružení zakou-

pilo a škole předalo promítací přístroj v hodnotě 
2.575,– Kč.

Akce ošacení
Před vánočními svátky ošaceno bylo 27 dětí 

zdejší školy. Každému dítku bylo zakoupeno šat-
stvo, prádlo nebo obuv za 30,– Kč. 

Očkování proti záškrtu (1936)
Ve dnech 12. 2., 4. 3. a 25. 3. 1936 bylo oč-

kováno proti záškrtu 15 dětí školních a 15 dětí 
ve věku předškolním. Celkový náklad na očko-
vání byl 357,– Kč. Očkování mělo průběh klidný.

Výlet na Konopiště
Výlet na Konopiště byl připravován na měsíc 

červen, a to 16. nebo 17., ale krátce před tím při 
návratu ze sokolského cvičení z Petrovic spadl žák 
II. třídy Jan Bárta pod kolo vozu a žák I. třídy Ota 
Buňata zlomil si ruku. Protože bylo tu mezi žac-
tvem, učitelstvem i rodiči dosud veliké rozechvění 
po katastrofě na Dyji, kde se utopilo na 30 dětí, 
bylo od konání tohoto výletu upuštěno.

Školní rok 1936/37
Učitelský sbor proti roku předešlému se nezmě-

nil až na učitelku ženských ručních prací. Místo pí. 
Marie Kotrbové ustanovena pí. Marie Kratochví-
lová-Hercíková z Prahy 13-Starých Strašnic.

Uzavření školy
Protože se mezi dětmi neobyčejně rozmohla 

spála, byla škola na dobu od 15. září do 4. října 
1936 uzavřena. Dětský den pro spálu nebylo 
možné pořádat.

Provedena tedy sbírka po vsi, která vynesla 
90– Kč. Částka tato zaslána byla 15. 12. 1936 
Zemskému úřadu pro péči a mládež v Praze.

Škola opět uzavřena, neboť spála propukla 
znovu, byla škola z nařízení lékařského od 11. do 
22. 11. 1936 znovu uzavřena.

Spála propukla mezi dětmi znovu. Proto z na-
řízení lékaře byla škola od 20. do 25. dubna 1937 
znovu uzavřena.

Stavba školy – umístění dětí do měšťanské 
školy

Stavba školy započata bude snad již na 
podzim roku letošního (1937). Podrobné plány 
pořídí arch. Václav Velvarský, stavitel v Praze. 
O půjčku 326 tisíc korun byla požádána Zemská 
banka v Praze.

Protože koncem školního roku byly všechny 
zdejší děti z měšťanských škol pražských vypově-
zeny, nezbylo postiženým obcím než postarati se 
o měšťanky vlastní. Místní školní rada v Uhříněvsi 
zřídí od 1. září 1937 pobočky měšťanské školy 
v Dubči. Ovšem že náklad na tyto pobočky uhradí 
obce Dubeč, Štěrboholy a Dolní Měcholupy, míst-
nosti a nábytek opatří obec Dubeč sama.

Školní rok 1937/38
Ve třídě prvé učiti bude jako dosud řídící učitel 

Josef Beneš, ve třídě druhé třídní učitel Josef Bu-
ňata. Ženským ručním pracím učiti bude pí. Marie 
Hercíková, náboženství katolickému Štěpánka Mi-
kulová, náboženství českobratrskoevangelickému 
pí. Zdenka Walterová-Zmatlíková, náboženství 
československému pí. Milena Reichelová.

Volba nové místní školní rady
Protože funkční období dosavadní místní 

školní rady uplynulo, provedlo obecní zastupitel-
stvo dne 27. 10. 1937 volbu znovu a zvoleni byli:
Karel Šimon za stranu republik. a domovskou 
Josef Šturc – národně sociální 
Ferd. Zima – strana živnostenská
Josef Vostrý – sociálně demokratická
Za členy a náhradníky:
Jaroslav Werner
Otakar Hrubý – nár. sociální
Josef Křen – strana živnostenská

Nové předměty do kabinetu – pomůcky a dary
Do kabinetu nám přibyly tyto předměty: 

– zmije, úlovek školních dětí, 
– gramofon s ozvučením, 
– gramofonové desky Kde domov můj, 
– deska s hlasem T. G. Masaryka Zborov, 
– kvíčala, 
– teploměr lékařský, 
– teploměr okenní, 
– sklenářsky diamant na řezání skla, 
– hustilka na míč, 
– pinseta pro lékaře, 
– druhý strojek na ořezávání tužky pro I. třídu, 
– žehlička na dřevěné uhlí, 
– vycpané káně, 
– pazourek – dar školy v Čepicích.

Pražská městská spořitelna darovala 19 dětem 
nově do školy přijatým vkladní knížku z vkladem 
5,– Kč, aby se děti již od mládí učily spořivosti.

Změna ve vyučování náboženství (1938)
Protože učitelka náboženství českosloven-

ského pí. Milena Reichelová těžce onemocněla, 
vzdala se své funkce. Místo ní nastupuje p. Emil 
Bolek, leč ani ten nezůstal. Od 1. 9. 1937 ujímá 
se vyučování pí. Božena Horáková.

Akce ošacovací a stravovací
Na ošacení dětí na zimu 1937/38 poskytla 

okresní péče částku 760,– Kč. Rodičovské sdru-
žení zvýšilo částku na 1.044,– Kč a poskytlo šaty 
a obuv 30 dětem zdejší školy.

Mléko v dopolední přestávce poskytováno 
bylo celou zimu 1937/38.

Brannost (1938)
Žactvo všech stupňů vychováváno je k bran-

nosti nejen v době vyučování, ale i vycházkami 
po katastru obce. V případě útoku leteckého, 
jakmile bude ve vsi učiněn poplach, žactvo obou 
tříd co nejrychleji vyprázdní třídy a uchýlí se do 
domů nejbližších, protože škola může se snadno 
státi předmětem leteckého útoku, aby se tím 
způsobila panika mezi obyvatelstvem.

Stavba školy
Stavba nové školy úplně uvázla.
Zemský úřad plány a rozpočet přezkoumal, 

shledal závady v plánech a rozhodl, že by stavba 
dle těchto plánů stála 558.000,– Kč.

Protože břemeno toto by bylo pro obec ne-
únosné, je třeba poříditi plány nové včetně roz-
počtu. Kdy se tak stane ale těžko říci.

Zahájení školního roku 1938/39
Učitelský sbor:

v I. třídě vyučuje řídící učitel Josef Beneš
ve II. třídě definitivní učitel Josef Buňata
ženské ruční práce – Marie Hercíková
nábož. římskokatolické – slečna Štěpánka Mikulová
nábož. českobratrskoevangelickému – 
pí. Zdenka Walterová
nábož. československému – farář František Hub

Učebnice pro nemajetné
Pro nemajetné děti pořízeny byly učebnice 

v  takovém počtu, že všem mohly býti zapůj-
čeny. Pořízeny byly za přispění místní školní rady 
a dále jako dary po dětech zámožnějších rodičů 
a darem státního nakladatelství.

Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Podání packy; Trumf v bridgi; Něm. 
jako; B. Název písmene H; 1.DÍL TAJENKY; Inic. herce 
Cupáka; C. Blahopřání (zast.); Patřící jí; Inic. výtvarnice 
Dejneky; Podle; D. Značka čistícího prášku; Nahý lidský 
model; Zkr. věda a technika mládeže; Zavařenina; Zkr.
atletického klubu; E. Římsky 55; 2. DÍL TAJENKY; Oxid 
bornatý; F. Bývalý televizní pořad; Domácky Adolf; Zkr.
souhvězdí aries (skopce); Megavolt; Tuhá osa ptačího 
pera; G. Zakvílení (řídč.); Znovu; Sídla sluchu; Ředitel; 
H. Psychotropní látka; 3. DÍL TAJENKY; Materiálně-
-technické zásobování (zkr.); I. Slov.jméno; Agent 007; 
Linka důvěry (zkratka); Ocasatý obojživelník; J. Předlož-
ka; Trhnutí; MPZ Afghanistánu; Domácky Uve; Vozko-
vo citoslovce; K. Světlo; 4. DÍL TAJENKY; Temnota; 
L. Platidlo Evropské unie; Dolina; Krajský nohejbalový 
svaz; Inic.herce Rodena; Část vozů; M. Obleva; Ruské 
lázně; Zde; Jihovýchod; N. Obydlí; 5. DÍL TAJENKY; 
Předložka; SVISLE: 1. Násep; Mezinárodní kód Tokelau; 
Patřící mně; 2. Úspěšné dílo; Velmi krátké vlny; Used-

nutí; Zámezí ve fotbale; 3. Vládce; Japon.ostrov; Tento 
den; Obec u Písku; 4. Domácky Anna; Ples; Opak dne; 
Japon.firma; 5. Nářadí; Rudné doly (zkr.); Tropický skot; 
Červenat se; 6. Jugoslávské sídlo; SPZ Turnova; Ade-
nosin (zkr); Pádová otázka; Světový pohár; 7. Příběh; 
V pravou chvíli; Osobní zájmeno; Nežit; 8. Urazit chůzí; 
SPZ Krumbach (Německo); Římsky 495; Šmik; Zkr.Čer-
veného kříže; 9. Angl.družstvo; Bezvětří; Ženské jméno 
(11.7.); Africký veletok; 10. Citoslovce podivu; Mužské 
jméno (22.5.); Listnáč; Desetina tisíce; 11. Spojka pod-
řadící; SPZ Rožnava; Hlavní město Itálie; Chlapík lišák; 
12. Řadová číslovka; Český gymnasta; Jednotka objemu; 
Citoslovce překvapení; 13. Hraniční poplatky; Pahorek 
(nářeč); Angl.vrchol; Olympijská zkr.(Mezinárodní olym-
pijský výbor); 14. Ekologický; Vada; Krajina
POMŮCKY: ADE, AOMI, ZEBU, CLOU
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Když chci, tak se neptám, jestli můžu.

Příprava na mateřskou školu bez maminek, 
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní 
a výtvarnou výchovou. 

Kulíškov pro nejmenší zahajuje již osmý rok 
své činnosti. Děti si u nás hrají, zpívají, malují, 
cvičí, poznávají nové kamarády a učí se novým 
dovednostem. Naší snahou je, aby se u nás děti 
cítily dobře a také se k nám rády vracely. 

Náš koutek se nachází v ulici U školy ve více-
účelové hale Štěrboholy, a je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 14:00 hod. Nováčky 
přijímáme během celého roku. Není nutná každo-
denní docházka, můžete si vybrat  libovolný počet 
dnů v týdnu.

Ráda bych také poděkovala Úřadu městské 
části Praha – Štěrboholy za stálou vstřícnost 
a podporu naší školičky.

Bližší informace naleznete na našich webových 
stránkách a facebooku. Budeme rádi, když nám 
zavoláte a přijdete se na nás podívat.
http://www.predskolka-kuliskov.cz/
https://www.facebook.com/kuliskov2013
Hana Škodová tel: 602 688 426,  
skodova.hanka@seznam.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu

Kulíškov pro nejmenší
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V únoru odjely děti ze třídy Žabiček na tý-
denní pobyt v přírodě do malé vesničky Vřesník 
u Humpolce. Celý týden provázel děti i paní uči-
telky projekt nazvaný Z pohádky do pohádky. 
Ten před všechny postavil nelehký úkol. Po-
hádkové říše se totiž zmocnil zlý čaroděj Zuři-
vous, který začaroval známé pohádky. Královny 
pohádkové říše požádaly o pomoc děti, ty se 
nenechaly dlouho přemlouvat a vydaly se vstříc 
dobrodružstvím. Během celého týdne zpívaly, 
tančily, cestovaly z pohádky do pohádky, vydá-
valy se do přírody, jezdily na ponících, zdobily 
kouzelná trička, vyráběly skřítka Hajáčka a plnily 
nejrůznější úkoly, aby pohádky ze spárů zlého 
čaroděje zachránily. Za splněné úkoly sbíraly do 
připravené truhly mince, které pak vyměnily za 
suroviny na přípravu „lektvaru dobra“. Na za-
hradě objektu, ve kterém byly ubytované, našly 
společnými silami recept, podle kterého ze získa-
ných ingrediencí lektvar umíchaly. Ten proměnil 
zlého čaroděje v dobrého. Děti byly z proměny 
čaroděje nadšené, jen to jméno se na něj již ne-
hodilo, a tak ho přejmenovaly na Dobrovouse. 
Za odvahu a záchranu pohádkové říše byly děti 
pasovány na prince a princezny. Pohádkové dob-
rodružství uteklo jako voda a děti se po týdnu pl-
ném zážitků vrátily v pořádku do svých domovů 
k maminkám a tatínkům.

Tereza Wagnerová
učitelka MŠ

Pomalu roztál i ten poslední sněhulák, kte-
rého jsme s dětmi při zimních radovánkách po-
stavili, zima nám dává sbohem a my zjišťujeme, 
že již uběhlo více než půl roku ode dne, kdy jsme 
se v naší školce sešli poprvé.

Děti si tu našly nejen nové kamarády, ale 
naučily se i spoustu nových potřebných věcí. 
Hrajeme si, trénujeme sebeobsluhu a nemalý 
důraz klademe na hudbu, pohyb a tvořivou čin-
nost. A protože jsou naše děti velcí průzkumníci 
a objevitelé, vydali jsme se společně na výlet do 
mýdlárny a svíčkárny v Šestajovicích. Děti se zde 
dozvěděly, jak se voňavé mýdlo vyrábí, a měly 
možnost zkusit si mýdlo vyrobit i samy. Jako 
první prozkoumaly kbelíky plné koupelové soli, 
kterou plnily dózy a vytvářely tak barevnou duhu. 

Mohly si také vyzkoušet, jak se odlévá tekutá 
hmota do různých formiček, ve kterých mýdlo 
tuhne, a když se formička vyklopí, je na světě 
krásný medvěd, jablíčko, šnek a spousta dalších 
zajímavých tvarů.

Ještě než jsme se vydali domů, navštívili jsme 
místní minifarmu s domácími zvířátky, o kterých 
si ve školce povídáme. A to jsme ještě netušili, 
že školku dva takoví domácí mazlíčci, pejsci Chili 
a Gucci, navštíví. Byli to kamarádi velmi hraví 
a dětem ukázali nejen to, co všechno dovedou, 
ale také to, co by měly děti vědět, když se po-
tkají s neznámým pejskem.

Martina Nováková
učitelka MŠ
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ZÁPIS BUDOUCÍCH 
PRVŇÁČKŮ

S novelou školského zákona přišlo i několik 
změn týkajících se zápisu do prvních tříd. Tou 
patrně nejviditelnější je termín. Z původního ter-
mínu 15. 1.–15. 2. se zápisy posunuly na duben 
(1.–31. 4.). Teprve čas ukáže, zda tato změna 
byla prospěšná či nikoli. 

Další změna se týká odkladů školní docházky. 
Není-li dítě tělesně či duševně vyspělé, požádá jeho 
zákonný zástupce o odklad školní docházky v době 
zápisu (§ 37 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb.). 

Zápis do ZŠ Štěrboholy se uskuteční ve 
středu 19. 4. v době od 14 do 17 hodin.

Vzhledem k výše zmíněnému posunu termínu 
je pak nezbytně nutné, aby zákonný zástupce 
přišel k zápisu nejen s vyplněnou žádostí o od-
klad školní docházky, ale zároveň i s doporuču-
jícím stanoviskem školského poradenského zaří-
zení a s doporučujícím stanoviskem odborného 
lékaře nebo klinického psychologa.

Co však zůstává beze změn a zcela mimo ja-
kékoli zákony či vyhlášky, je to, jak by dítě mělo 
být na vstup do první třídy připravené. Jsou děti, 
které již před vstupem do základní školy čtou, 
nedělá jim problémy sčítat, mnohé mají spoustu 
znalostí o přírodě nebo jsou již odmalička vedeny 
k cizím jazykům či vychovávány bilingvně. Pokud 
zájem vychází spontánně a hlavně ze strany dí-
těte, je to správné, avšak rozhodně to není hlav-
ním kritériem připravenosti na základní školu. 
Připravenost totiž není ani tak ve znalostech. Ze 
zkušeností vlastních, ale hlavně ze zkušeností mé 
bývalé kolegyně, učitelky elementaristky par ex-
cellence Liany Křovákové, která v ZŠ Štěrboholy 
působila dlouhých patnáct let, vznikla následu-
jící desatera, která s největší pravděpodobností 
(možná s drobnějšími úpravami) budou platná 
na věky věků. Takže pokud jste rodič budoucího 
prvňáčka a Vy i Vaše dítě splňujete všech deset 
bodů, můžete si být jisti, že přechod Vašeho dí-
těte do základní školy bude bezproblémový.

MASOPUSTNÍ OBDOBÍ 
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Měsíc únor je nejen měsícem pomalu končící 
zimy, ale i obdobím masopustů a karnevalů.

Radovánky na sněhu nám definitivně skončily, 
a tak jsme si museli zkrátit čekání na jaro v naší 
školní družině.

I. a II. oddělení školní družiny   
Děti nastudovaly pohádku Popelka a Šípková 

Růženka, kterou pak předvedly svým spolužá-
kům. 

Žáci 4. ročníku se rozhodli uspořádat šachový 
turnaj, kterého se zúčastnili hlavně ti starší, ale 
ani děti z nižších ročníků se nenechaly zahanbit.

Šikovné švadlenky si ušily srdíčko a pytlík na 
bylinky.

III. oddělení školní družiny
Žáci 2. ročníku se s vervou dali do vyrábění 

Morany, Mařeny či Smrtholky, která bude až do 
jara zdobit hlavní vchod školy.

IV. oddělení školní družiny
Oslavy masopustu byly vždy společenskou 

záležitostí a lidé se při nich dobře bavili. Cha-
rakteristické pro ně bylo smažené pečivo, pře-
devším koblížky, a tak jsme si je s dětmi ze 3. 
třídy upekli. Byly vynikající! Dokonce jsme se 
doslechli, že vůně koblížků se nesla až na auto-
busovou zastávku .

Lenka Kuchinková
vedoucí vychovatelka ŠD

Desatero budoucího prvňáčka:
1. Umět správně vyslovit všechny hlásky.
2. Sluchem rozeznat první hlásku slova.
3.  Pozorně vyslechnout pohádku a jednoduše 

převyprávět její obsah.
4. Zapamatovat si říkanku, básničku, písničku.
5.  Vydržet soustředit se na zadanou práci asi 

10 minut a být schopen ji dokončit.
6.  Naučit se pracovat samostatně, ale i spo-

lupracovat ve skupině; umět se i podřídit 
určitému tempu.

7.  Držet správně tužku, pastelku, štětec; znát 
základní barvy.

8. Být samostatný v sebeobsluze.
9.  Být schopen přijmout určitý úkol a přijmout 

i negativní hodnocení, případný neúspěch či 
prohru.

10.  Umět pozdravit, poprosit, poděkovat; rozli-
šovat tykání – vykání.

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka:
1. Najít si čas na společné aktivity s dětmi.
2.  Hodně si s dětmi povídat, někdy musí být 

hovor cílený na určité téma.
3. Číst dětem knihy.
4.  Společně si s dětmi hrát (při hře dítě proje-

vuje všechny vlastnosti a svůj vztah k vněj-
šímu světu – hra je jedním z nejdůležitějších 
prostředků k všestrannému rozvoji dítěte).

5.  Nešetřit chválou, dávat dětem najevo lásku, 
ale v hodnocení být i kritický. (Někdy se 
nevyhneme trestu, ale trest by měl působit 
tak, aby se podobné jednání už neopakovalo, 
a z dítěte by měl sejmout pocit viny; musí 
po něm vždy následovat odpuštění.)

6. Učit dítě respektovat druhé lidi.
7. Učit dítě dodržovat pravidla.
8. Učit dítě trpělivosti a samostatnosti.
9. Učit dítě dodržet daný slib.
10. Být dítěti vzorem.

Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
Dne 24. února pořádala naše jednota ve spo-

lupráci s obcí dětský karneval. Mohli jsme během 
něj spatřit jednotlivá vystoupení a dovednosti 
oddílů našeho žactva (předškolní žactvo PD, 
nejmladší žactvo NŽ, mladší žákyně I. a II.).

Dne 1. dubna nás budou závodní družstva 
PD a NŽ reprezentovat na Pražském společném 
závodě ve sportovní gymnastice. 21.–23. dubna 
se naše mladší žákyně I. a II. zúčastní třídenního 
závodu sokolské všestrannosti (plavání, atletika, 
sportovní gymnastika).  

Dne 29. dubna se Vám již tradičně předsta-
víme u příležitosti pálení čarodějnic. 

Na konci května pořádáme pro širokou ve-
řejnost a všechny věkové kategorie II. ročník 
Štěrboholského běhu. Nestyďte se a společně 
pojďme dětem příkladem.

Velmi nás těší velký zájem o oddíly všestran-
nosti a gymnastiky, a to nejen z řad dívek, ale 
i chlapců. Moc rádi bychom v příštím roce sesta-
vili chlapecké závodní družstvo. Čeká nás také 
nácvik skladby na XVI. všesokolský slet 2018. 

TJ Sokol Štěrboholy nabízí různé druhy cvi-
čení pro všechny věkové kategorie, pro děti i do-
spělé. Skvělé zázemí, rodinné prostředí a kvali-
fikovaní trenéři jsou zárukou, že se Vám u nás 
bude líbit. 

Rozpis najdete na www.sokol.sterboholy.cz 
nebo www.dasa-cviceni.cz

Děkujeme všem aktivním trenérům za pomoc 
a nadšení, jež přinášejí do hodin, a děkujeme 
našemu starostovi, panu Františku Ševítovi, za 
podporu sportu v naší obci. 

Dáša Pištorová 
Za TJ Sokol Štěrboholy 
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Tradiční akce SK Viktoria Štěrboholy a OS 
DT Borůvkovany se opět vydařila a zúčastnilo 
se jí rekordních 55 dětí a mnohonásobně více 
rodičů.

Velmi se těšíme na Vaši účast na našich spo-
lečně pořádaných akcích.

Jarní sezóna ročníku 2016/17 začíná 
Skončila zima, nastalo jaro a našim hráčům  

se zahajuje jarní fotbalová sezóna, ve které se 
ukáže, jak se přes zimu připravovali nejen naše 
mládežnické kategorie ale i dospělí. Hráči z pří-
pravky absolvovali zimní přípravu v tělocvičně 
v Granátnické ulici a zúčastnili se několika zim-
ních halových turnajů. Pro dorostence jsme při-
pravili zpestření přípravy tím, že začali trénovat 
společně s A týmem mužů a uvidíme, zda se tato 
inovace projeví na jejich výkonech. 

Jako každoročně v rámci tréninků mládeže  
(Po, St, Pá od 15 hod) probíhá permanentní ná-
bor nových hráčů ze Štěrbohol a okolí, ať přijdou 
na trénink mezi nás. Hledáme hlavně ročníky 
2003 a mladší. Více info na tel. 602 269 911 
(p. Karel Horčík) a 774 030 399 (p. Jiří Studík).

Stejně jako mládežnické týmy se připravují od 
ledna i naše týmy dospělých.

A tým se účastnil zimního turnaje 
TESKAHOR CUP 2017, který byl letos roz-
dělen do dvou skupin hraných v Uhříněvsi, kde 
se hrála skupina A za účasti TJ Uhříněves,SK 
Viktoria Vestec, PSK Union Strašnice a TJ 
Sokol Benice, a ve Štěrboholech kde se hrála 
skupina B za účasti SK Viktoria Štěrboholy, 
FC Jílové,TJ Hostivař a SK Union Čelákovice. 

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY

Zimní turnaj TESKAHOR CUP 2017 vyhrál SK 
Viktoria Vestec, před TJ Uhříněves, 3.místo ob-
sadila TJ Hostivař, 4.místo obsadil FC Jílové, 
SK Viktotia Štěrboholy se umístila společně 
s PSK Union na 5. až 6. místě, 7.místo obsadil 
SK Union Čelákovice a na posledním místě TJ 
Sokol Benice.

Těšíme se na jarní sezónu, kdy bychom rádi 
atakovali nejvyšší příčky v naší  skupině 1.A 
třídy. Druhá příčka po zimní sezóně nás k ni-
čemu jinému nemůže zavázat, než abychom se  
pokusili skupinu třeba i vyhrát, protože do jarní 
části vstupujeme s takřka nezměněným hráč-
ským kádrem. 

Ještě jedna zajímavost z pražského fotbalo-
vého prostředí. Štěrboholy mají již po třetí za 
sebou zástupce v ,,pražské fotbalové vládě“.

Na 21.valné hromadě PFS byl předsedou 
Pražského fotbalového svazu zvolen Dušan 
Svoboda a druhým místopředsedou se stal před-
seda SK Viktoria Štěrboholy Karel Horčík.

Zveme všechny příznivce Štěrboholské ko-
pané na naše jarní zápasy. 

Za výkonný výbor zpracoval 
místopředseda SK Zdeněk Edlman 

3. 4. 2017

RC Klubiště, z.s.
K Učilišti 50/13 
102 00 Praha 10-Štěrboholy
IČ: 027 82 430

tel. 731 128 900
tel. 777 015 269
klubiste@gmail.com

www.klubiste.cz
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V rámci příprav na 260. výročí Bitvy u Prahy-Štěrbohol 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.

CO NENÍ PRAVDA O ŠTĚRBOHOLECH aneb 
LZE ŠTĚRBOHOLSKOU KRONIKU DOPLNITI? (I.)

bylo moje překvapení, když jsem v něm četl 
něco zcela jiného. Tato odborná publikace 
uvádí význam a vznik jména Štěrboholy 
takto: „… Jako jméno Drbohlavy, Štipoklasy 
a podobné má také jméno Štěrboholy první 
člen původu slovesného, a to od slovesa 
štěrbiti – štěrbu, štěrbinu dělati a druhý člen 
od staročeského podstatného jména hól – 
hóli (prut,hůl). Znamenalo to ves štěrbo-
holů tj. lidí, kteří vyrývali do holí štěrbiny na 
upamatování důležitých věcí – např. dluhů, 
vlastních závazků nebo povinností …“. Tedy 
něco zcela jiného, než uvádí v kronice Jan 
Buňata. To, co mě zaujalo dál, bylo, že Jan 
Buňata stále uváděl jen jeden tvar jména 
obce a to „ Štěrboholy“. („… Dříve se říkalo 
a psalo Štěrbohole a v Štěrboholích, nyní ve 
Štěrboholech“). Začal jsem pátrat v histo-
rických pramenech dál a hledal jsem, jak se 
tedy jméno Štěrboholy vyvíjelo v průběhu 
staletí. 

První písemná zmínka o Štěrboholech 
je z roku 1371 (8. leden) a jméno obce je 
zde uvedeno ve tvaru „Sczrboholy“, druhá 
zmínka je v historických pramenech z roku 
1382 a tvar jména obce je „Sczerbohole“. 
Roku 1419 je obec v historických pra-
menech uváděna jako „Ščrboholy“, 1432 
„Sczrboholy“, 1433 „Ssczrboholy“ a teprve 
v roce 1525 se poprvé objevuje dnešní tvar 
„Štěrboholi“ a to v textu z 29. července 
1525 „… ve vsi pusté Štěrboholi a dvoru 
při též vsi pusté k arcibiskupství Pražskému 
přislušející…“. Porovnal jsem tato jména se 
Slovníkem staročeštiny a hledal jsem v něm 
také slovo „štěrba“ ve smyslu holého, pus-
tého místa a jako takové jsem jej nikde ne-
našel. Je tedy zřejmé, že název obce se sice 
v průběhu let mírně vyvíjel, ale stále se držel 
více méně původného tvaru – „Štěrboholi“.  
Ve štěrboholské kronice se uvádí význam 
jména Štěrboholy v rozporu s etymolo-
gií slovanských jmen. Ve slovníku „Místní 
jména v Čechách“ je původ a význam jména 
Štěrboholy vysvětlen jako obce lidí, kteří za-
znamenávají na svých holích pomocí zářezů 
důležité události. Když se začteme do do-
chovaných historických zápisů, zjistíme, že 
opravdu měli „štěrboholští“ co zaznamená-
vat – střídali se majitelé i závazky obyvatel 
vůči vrchnosti a to poměrně rychle (např. 
v roce 1382 je zde zmíněn svobodný šlech-
tický dvůr a v roce 1401 již dvůr poddan-
ský atd.). A v souvislosti s tím se s velkou 
pravděpodobností rychle střídaly i závazky 
a pohledávky štěrboholských občanů. 

Na základě těchto faktů je tedy třeba 
opravit štěrboholskou kroniku Jana Bu-

ňaty  – jméno Štěrboholy nemá původ 
v holých, pustých, bahnitých a neplodných 
místech, ale odvozuje se od toho, jak pů-
vodní obyvatelé Štěrbohol zaznamenávali 
svoje závazky a pohledávky – vyřezávali je 
na svoje hole. Je tedy možno říci, že jméno 
Štěrboholy vyjadřuje jakousi prapůvodní 
formu současného EET.

Další data, která uvádí Jan Buňata ve 
své kronice obce Šterboholy z roku 1934 
jsou již poměrně přesná. Jen je můžeme 
na základě historických pramenů dopl-
nit o konkrétní data (např. první písemná 
zmínka o Štěrboholech je z 8. 1. 1378 atd.)

Je až s podivem, že v katastru obce 
Štěrboholy nejsou do dnešního dne žádné 
archeologické nálezy. A přitom okolí Štěr-
bohol je poměrně bohaté na archeologické 
nálezy z 6.–14. století po Kristu.

V Archeologické databázi Čech nemají 
Štěrboholy žádný záznam, Pražský sbor-
ník historický i odborná literatura o Šter-
boholech mlčí. Tvrz, která je v některých 
historických pramenech ve Štěrboholech 
zmiňována poblíž centra obce, nenávratně 
zmizela. A to je škoda, protože právě v ní 
se roku 1608 odehrála velmi významná his-
torická událost, díky které se Štěrboholy 
dostaly do centra tehdejších evropských 
událostí.

pokračování příště
Ing.Jiří Sissak

Koncem roku 2016 byl v katastru 
městské části Praha-Štěrboholy spuštěn 
výchovně vzdělávací program v systému 
Geofun a Schoolfun „Najdi Tambora“. Když 
jsme jej společně se starostou a zastupitel-
stvem městské části Praha-Štěrboholy při-
pravovali, snažili jsme se v něm postihnout 
nejen onen klíčový historický okamžik – bit- 
vu u Prahy-Štěrbohol 6. 5. 1757, ale také 
i další významné události z historie městské 
části Praha-Štěrboholy. Ty jsou poměrně 
dobře a podrobně zaznamenány v nejstarší 
kronice obce Štěrboholy, kterou roku 1934 
začal psát místní učitel a kronikář Jan Bu-
ňata a dnes v ní pokračuje kronikář Jan Plá-
teník. Od roku 2008 tato kronika vychází 
v doslovném přepisu ve Šterboholských lis-
tech a na internetových stránkách městské 
části Praha-Štěrboholy. 

Když jsem se do štěrboholské kroniky 
začetl, zjistil jsem, že nejen rok 1757 byl 
v historii Štěrbohol významný. Jak jsem 
vyčetl ze záznamů v kronice, historie se 
tvořila ve Štěrboholech a jejich okolí také 
v roce 1608 a nejen v něm. V roce 1608 
byla přímo ve Štěrboholech podepsána tzv. 
štěrboholská konfederace. A zde začalo 
mé téměř detektivní pátrání po tom, co 
to vlastně  štěrboholská konfederace byla, 
kdo ji podepsal a proč. Začal jsem v archi-
vech pátrat po informacích o štěrboholské 
konfederaci a ke svému úžasu jsem našel 
mnoho záznamů o Štěrboholech, které se 
se štěrboholskou kronikou poměrně zá-
sadně rozcházely. A rozcházely se i s dalšími 
informacemi, které se o historii Štěrbohol 
mezi lidmi tradují.

Vrátil jsem se ke štěrboholské kronice 
Jana Buňaty a ze zápisů je zřejmé, že prak-
ticky veškerá data a informace jsou před-
kládány čtenáři bez pramenů, ze kterých 
autor v roce 1934 při psaní kroniky čerpal 
informace pro své záznamy. Začal jsem 
tedy jednotlivé záznamy ověřovat. 

První informaci, kterou Jan Buňata 
v  kronice Štěrbohol uvádí, je vysvětlení, 
proč se Štěrboholy jmenují právě Štěrbo-
holy. Doslovně uvádí: „… Štěrbohole odvo-
zeno ze slov štěrba – štěrbina holá, snad 
„štěrby – holé“ a to veliké bahnité louže 
a lokáče, kterých tu bylo mnoho – půda 
mokrá – nic nerodila – holá a neplodná. 
Tak vzniklo nynější ŠTĚRBOHOLY.“ Po 
přečtení tohoto zápisu mi bylo jasné, že jej 
musím prověřit. Vyhledal jsem tedy pěti-
svazkový slovník „Místní jména v Čechách“ 
autorů Antonína Profouse, Jana Svobody a 
Vladimíra Šmilauera z let 1947–1960. Jaké 

„NAJDI TAMBORA 
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

www.geofun.cz

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.



OCHUTNÁVKY  DOBOVÝCH  PIV!!
Městská část
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
www.sterboholy.cz
info@sterboholy.cz
FB:Štěrboholy-Dobrá Volba
FB:bitva u Prahy-Štěrbohol 6.5.1757

 
 hlavní podium:
 10:00  zahájení akce panem starostou Ševítem

10:30 první kolo v jedení vojenského chleba na čas
12:00 druhé kolo v jedení vojenského chleba na čas
16:30 třetí kolo v jedení vojenského chleba na čas
12:30 výuka šermu
17:00 ochutnávka dobových piv
17:30 vystoupení pro děti  Martin Krulich 
18:00 tažení Janovské loterie

            18:30 vystoupení TJ SOKOL Štěrboholy
            19:00 slavnostní zapálení Čarodějnického ohně
 20:00 živá hudba  - kapela “ŽIVÁ HUBA“

20:00 volná zábava

 

 

PARK  HRUŠOV (B)
 10:00 otevření registračního stánku pro hry 
          a soutěže
 10:00–17:00 dobové+nedobové soutěže 
          pro děti i dospělé
          KOLF, KRIKET, SRÁŽENÍ HLAV

 

 plocha:
 10:00 otevření registračního stánku 
          pro hry a soutěže
10:00 – 00:00 vojenský tábor
1 0:00 – 18:00 tržiště
10:00 - 11:00 nástup a výcvik vojsk
13:00 formování slavnostního pochodu
13:30 odchod kolony k památníku 
          Na Schwerině
20:00 volná zábava

PAMÁTNÍK NA SCHWERINĚ (C):
 13:30 pochod na památník z centrál. parku
 14:00 – 14:30 pietní akt

 PROSTOR BITEVNÍ UKÁZKY(D):
 15:00 – 16:00 bitevní ukázka

PROGRAM:
CENTRÁLNÍ PARK(A):

260. VÝROČÍ BITVY U PRAHY-ŠTĚRBOHOL A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2017 – SOBOTA 29. 4. 2017 OD 10,00 hod



KUCHAŘ/ČÍŠNÍK
V naší restauraci Léta Páně v Dolních Počernicích rozšiřujeme svůj team o pozici  
kuchař/číšník. Nabízíme stabilní práci, nadstandardní platové podmínky a prostor pro 
osobní rozvoj. Své životopisy prosím zasílejte na níže uvedený email nebo volejte –  
Jakub Valo. 
Těšíme se na setkání s Vámi a možnou budoucí spolupráci.
Kontaktní osoba: Jakub Valo, Tel : +420 606 290 944, Email: info@letapane.cz

PRODAVAČ PRO PRODEJNU ZAHRADNÍ TECHNIKY – NOBUR S. R. O.
Prodavač zahradní techniky a komunálních strojů 
Do prodejny techniky s 20letou tradicí hledáme šikovného prodavače na rozšíření našeho týmu.
Budete zodpovědný za prodej značkových strojů v našem vybaveném zázemí.
Sháníme člověka, kterého baví motory, vše okolo techniky a práce je mu koníčkem.
Nabízíme:
práci na HPP/ po dohodě VPP, Pracovní dobu na směny ( dle dohody), pracovní oblečení, vzdělávání 
v oboru
Výhodou pro Vás bude:
Vyučení v oboru prodavač, ŘP skupiny B, znalost práce s PC
Informace o pozici:
Místo pracoviště: Praha-Hostivař 
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO
Plat:  18 000–25 000 Kč/měsíc
Benefity:  Bonusy/prémie, Sleva na firemní výrobky/služby, Vzdělávací kurzy, školení
Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity
Zadavatel:  Zaměstnavatel
Místo pracoviště:  Praha-Hostivař 
Pozice je vhodná pro absolventy.
Zaměstnavatel: NOBUR s. r. o. Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha 10-Hostivař
Životopisy zasílejte na info@nobur.cz

INZERCE: INZERCE:



INZERCE: INZERCE:

Lékárna
Dolní Měcholupy

✔  LÉKY NA PŘEDPIS

✔  VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY

✔  ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

✔  ZDRAVÁ VÝŽIVA A KOSMETIKA

✔  ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY A POMŮCKY

✔   ROZVOZ VYBRANÉHO SORTIMENTU 
ZDARMA*

✔  OSOBNÍ PORADENSTVÍ

✔  KLIENTSKÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM
* VÍCE INFORMACÍ V LÉKÁRNĚ

TEL: 222 264 923 | WWW.ZDRAVALEKARNA.EU | ZDRAVALEKARNA@ZDRAVALEKARNA.EU

Ke školce 75/3
109 00 Praha 10 PO–PÁ 800–1800

PŘI ODEVZDÁNÍ  

TOHOTO KUPÓNU  

V LÉKÁRNĚ MÁTE 10% 

SLEVU NA VÁŠ NÁKUP.

** Platí do 28. dubna 2017



INZERCE:

   Jaro V EUROPARKU

NAKUPUJTE A BAVTE SE!  V Europarku jsme pro vás 
připravili další skvělé akce, které se vyplatí si zapsat do 
Vašeho kalendáře!

Jarní louka

Den pro muže

Výstava aut

  24. 3-17. 4. 

  22. 4.  

  21. 4.-12. 5. 

INZERCE:

ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA 
ORANGERY

Základní škola Orangery otevře 
své brány již toto září. Reagujeme 
tím především na poptávku rodičů 
dětí předškoláků v naší mateřské 
škole v Dolních Počernicích a dal-
ších rodičů, kteří nejsou spokojeni 
s výukou na běžných či jiných sou-
kromých školách. Doufáme tak, že 
plně uspokojíme náročné požadavky 
všech a budou u nás spokojení nejen 
rodiče, ale především děti, kterým 
chceme připravit příjemné prostředí 
pro poznávání i bezpečnou atmo-
sféru pro sdílení a kamarádství. 

Přednosti naší školy budou přede-
vším uspořádání obecné školy – ma-
lotřídní systém, malé třídní kolektivy 
a práce v malých skupinách, indivi-
duální přístup k dětem, intenzivní 
spolupráce s rodiči, informovanost 
o  dění ve škole, akce pro rodiče 
a děti. Učení bude probíhat moder-
ními a osvědčenými metodami (me-
toda Hejného matematiky, genetická 
metoda čtení…). Vydáme se s dětmi 
cestou činnostního vyučování, které 
dává žákům prostor ke konkrétním 
činnostem, samostatným úvahám 
a tvorbě vlastních otázek. Žák by 
neměl být pasivním příjemcem infor-

mací, ale průběžně projevovat vlastní 
iniciativu – pracovat, přemýšlet, ho-
vořit a tvořit.

Další velkou předností školy 
bude důraz na dobrou atmosféru 
a  vztahy, rozvoj sociálních doved-
ností (ty se budou rozvíjet v před-
mětech jako dramatická výchova 
a v průřezových tématech jako je 
osobnostní a sociální výchova). 
Chceme děti kvalitně připravovat na 
vyšší stupeň vzdělání, používat mo-
derní pomůcky v novém prostřední, 
které bude inspirující. Budeme roz-
víjet estetickou i etickou výchovu, 
mimo jiné se zaměříme na ekolo-
gii, budeme v programu Opravdu 
zdravá škola. Školní vzdělávací plán 
je šitý na míru našim požadavkům 
na vzdělání. Především chceme být 
školou, kam se děti těší.

V případě dotazů můžete vo-
lat na 727 892 885, nebo psát na  
zs@rangery.cz. Zápis proběhne v mě- 
síci dubnu na adrese mateřské školy 
nebo AfterClubu (Národních hrdinů 
11 nebo 39), přesné termíny budou 
upřesněny.

Hanka Švamberková
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www.sterboholy.cz

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

Non stop služba: 602 220 894

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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

INZERCE:

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.



29.4.2017 10:00-00:00PROGRAM
CENTRÁLNÍ PARK(A):

hlavní podium:
10:00 zahájení akce panem starostou Ševítem
10:30 první kolo v jedení vojenského chleba na čas
12:00 druhé kolo v jedení vojenského chleba na čas
16:30 třetí kolo v jedení vojenského chleba na čas
12:30 výuka šermu
17:00 ochutnávka dobových piv
17:30 vystoupení pro děti  Martin Krulich
18:00 tažení Janovské loterie
18 0 vystoupení TJ SOKOL Štěrboholy:3
19:00 slavnostní zapálení Čarodějnického ohně
20:00 živá hudba  - kapela “ŽIVÁ HUBA“
20:00 volná zábava
plocha:
10:00 otevření registračního stánku pro hry a soutěže
10:00 – 00:00 vojenský tábor
10:00 – 18:00 tržiště
10:00 - 11:00 nástup a výcvik vojsk
13:00 formování slavnostního pochodu
13:30 odchod kolony k památníku Na Schwerině

PARK  HRUŠOV (B)
park Hrušov(B)
10:00 otevření registračního stánku pro hry a soutěže
10:00–17:00 dobové i nedobové soutěže pro děti i dospělé

KOLF, KRIKET, SRÁŽENÍ HLAV etc.

Památník Na Schwerině (C):
13:30 pochod na památník z centrálního parku
14:00 – 14:30 pietní akt

prostor: bitevní ukázky(D):
15:00 – 16:00 bitevní ukázka

OCHUTNÁVKY DOBOVÝCH  PIV!!

PO CELOU DOBU AKCE ZAJIŠTĚNO
OBČERSTVENÍ !

Městská část

PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
www.sterboholy.cz

FB:Štěrboholy-Dobrá Volba

FB:bitva u Prahy-Štěrbohol 6.5.1757

info@sterboholy.cz

29.4.2017

Štěrboholy


