HISTORIE
KULTURNÍ AKCE
ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ: 260. VÝROČÍ BITVY U PRAHY-ŠTERBOHOL

SLOVO
STAROSTY
Milí spoluobčané,
prázdniny a letní dovolené nám i v letošním
létě utekly jako voda. Děti čeká škola, nás dospělé nové pracovní úkoly. Městskou část čeká
na podzim zahájení realizace dvou velkých akcí.
První je výstavba nové budovy úřadu MČ. Realizaci stavby provádí firma EDIKT a. s. České
Budějovice, která vyhrála vyhlášené výběrové řízení. Koncem srpna došlo k oplocení staveniště.
Stavební práce by měly začít v průběhu září. Chci
ujistit všechny občany, že stavba budovy ukrojí
opravdu jen malou část zeleně. Pravdou je, že
bude nutné vykácet několik dřevin. Bohužel jinak
to nejde, neboť jsme se snažili budovu umístit
co nejvíce k ulici Ústřední, abychom zachovali co
největší ucelený prostor zeleně, který MČ využívá pro své, zejména kulturní, akce, a právě podél ulice Ústřední je stromů nejvíce.
Druhou akcí je přestavba základní školy. Od
poloviny července probíhá výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Přestavba ZŠ Štěrboholy“. Termín podání nabídek končí 15. 9. 2017, dále poběží
zákonné lhůty a procesní postupy, které povedou
k uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení. Poté mohou začít stavební práce.
Vzhledem k tomu, že základní škola obdržela
ve zkráceném schvalovacím řízení na MŠMT souhlas s navýšením kapacity základní školy, mohla
uspokojit všechny rodiče, kteří přivedli v dubnu
své děti k zápisu, a otevřít v nadcházejícím školním roce 2017/2018 dvě první třídy s celkovým
počtem 35 žáků. Městská část ve spolupráci
s vedením školy zajistila během letních prázdnin
úpravu a vybavení nové učebny a přemístění počítačové učebny do nově upravených prostor.
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Od července se nám všem zkomplikovala
dopravní situace v obci dlouhodobě plánovanou
stavební akcí „Rekonstrukce Ústřední v úseku od
Novoštěrboholské k Upravené“. Dojde k výměně
povrchů, vybudování nové kanalizace, chodníků
a nové zastávky autobusu ve směru do centra.
U zastávky bude nově zbudován osvětlený přechod pro chodce se zvýšeným prahem z důvodu
zvýšení bezpečnosti chodců. Stavbu provádí a financuje odbor OTV Magistrátu hl. m. Prahy.
Městská část je pouze účastníkem, při koordinaci stavby i při kontrolních dnech ji zastupuje
člen zastupitelstva p. Čikara. První dny zahájení
akce byly poněkud chaotické, některá dopravní
značení se musela dodatečně upravovat. Postupem času se situace zklidnila. Termíny se snažíme
osobním jednáním zkrátit, tak aby rekonstrukce
byla dokončena v co nejkratším termínu. Chápu,
že někteří obyvatelé obce měli a mají ztížený přístup ke svým domovům, ale tento poslední úsek
komunikace Ústřední si opravu skutečně zasloužil, navíc jsme na tuto opravu čekali již od roku
2010. Podrobné informace o rekonstrukci naleznete na webu a v informačních skříních MČ.
V podzimních měsících dojde také k výměně
umělé trávy ve Sportovním areálu Štěrboholy. Umělý
povrch na fotbalovém hřišti je používán 11 let a nesplňuje již kvalitativní nároky na pořádání fotbalových zápasů, často dochází při deštích k zaplavování hřiště a tím k omezení jeho využití. Výměnu
trávníku hradí MČ z vlastních zdrojů – z výnosů
z komerčního nájemného ze Sportovního areálu.
Zastupitele městské části čeká v nebližším období rozhodnutí o záměru využití majetku získaného vypořádáním s rodinou Propperových. Jedná
se o dva objekty v ulici K Učilišti (bývalý statek
vedle zasedací místnosti a rozpadlý domek vedle
Klubiště) a tenisový kurt v ulici Měcholupská.
Přeji všem krásný zbytek léta a dětem bezproblémový vstup do nového školního roku.
František Ševít
starosta
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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:
okrsková služebna dočasně přemístěna:
SLUŽEBNA MP – PRAHA 22-Uhříněves
od 1. 8. 2017 přechodně na adrese:
Uhříněves, Nové náměstí 1432/21
tel.: 267 710 961
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ZPRÁVY

ZE ZASTUPITELSTVA MČ
Výběr z usnesení zastupitelstva městské části
Praha-Štěrboholy
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
rozhodlo
o podání žádosti o svěření majetku hlavního
města Prahy – pozemku parc. č. 368/1 – ostatní
plocha o výměře 8722 m2 v k. ú. Štěrboholy do
správy městské části Praha-Štěrboholy;
rozhoduje
o výběru nabídky od níže uvedeného účastníka
na veřejnou zakázku „Úřad městské části Praha-Štěrboholy“ – stavební práce, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Toto rozhodnutí
je v souladu s výsledky posouzení a hodnocení
nabídek zadavatelem jmenovanou hodnotící
komisí.
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Název: EDIKT a.s.
Sídlo:	
Rudolfovská 461/95, 370 01 České
Budějovice
IČ:
25172328;
bere na vědomí
odpověď Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy č. j. 2388/2017 na urgenci vyřízení
připomínky městské části a zaslání vysvětlení
k jejímu nezapracování do návrhu Metropolitního
plánu;
pověřuje
starostu městské části svoláním pracovní
schůzky zástupců MČ Štěrboholy, Dubeč a Dolní
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Měcholupy k dalšímu postupu budoucí koncepce
společného velkého rozvojového území;
schvaluje
poskytnutí finančního daru FOD Klokánek
Štěrboholy ve výši 15 000,00 Kč na zajištění
prázdninových pobytů dětí umístěných v tomto
zařízení;
schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ
Sokol Štěrboholy ve výši 100 000,00 Kč na
nákup cvičebního nářadí, sportovního oblečení
a náčiní pro účastníky Všesokolského sletu;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace SK
Viktoria Štěrboholy ve výši 170 000,00 Kč na
nákup sportovního vybavení a náčiní a zajištění
soustředění oddílů mládeže.
Dotace podléhá vyúčtování s rozpočtem městské části za rok 2017 a bude poskytnuta z účelové dotace poskytnuté městské části z odvodu
výherních hracích přístrojů.
schvaluje
prodloužení doby nájmu části pozemku parc.
č. 375/1 v k.ú. Štěrboholy společnosti Czech
Outdoor s. r. o. se sídlem Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4, za účelem umístění reklamního
zařízení do 30. 9. 2022 za roční nájemné ve výši
160 000,00 Kč;

pověřuje
společnost AAA zakázky s. r. o. se sídlem
U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4-Kamýk,
výkonem zadavatelských činností s výjimkou
rozhodování;
souhlasí
1. s provedením stavebních úprav v objektu základní školy v souvislosti s otevřením dvou prvních tříd ve školním roce 2017/2018;
2. s realizací stavby venkovní učebny pro mateřskou školu a vstupní pergoly na pozemku parc.
č. 376/1 v k. ú. Štěrboholy, ul. Pod Areálem;
nesouhlasí
s realizací záměru Panattoni City Park v průmyslové zóně v Městské části Praha-Dolní
Měcholupy;
konstatuje,
že navrhovaný projekt výrazně zvýší dopravní zátěž již v současné době přetížené lokality;
připojuje se
k vyjádření vydanému k projektu městskou částí
Praha-Dolní Měcholupy.

souhlasí
s umístěním úložného boxu pro donášku potravin ve sportovním areálu HAMR – Štěrboholy
s podmínkou společné dohody o jeho konkrétním
umístění;
vyhlašuje
výběrové řízení na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce umělého trávníku fotbalového
hřiště ve sportovním areálu Štěrboholy“;
Štěrboholské listy 2/2017
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RYCHLÉ

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

INFORMACE

PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

FORMOU SMS

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
Harmonogram VOK na 2. pololetí 2017
vždy ve čtvrtek
24. 8. 2017
14. 9. 2017
5. 10. 2017
26. 10. 2017
16. 11. 2017

16,00–20,00 hod
14,00–18,00 hod
14,00–18,00 hod
14,00–18,00 hod
14,00–18,00 hod

Harmonogram VOK na BIO odpad na
II. pololetí 2017
vždy v sobotu 9,00–12,00hodin u vjezdu do dvora
bývalého sídla městské části v ulici Výrobní
9. 9. 2017		
23. 9. 2017
30. 9. 2017
7. 10. 2017
14. 10. 2017

21. 10. 2017
4. 11. 2017
18. 11. 2017
25. 11. 2017

Kontejnery jsou určeny k odkládání netříděného odpadu výhradně pro občany přihlášené
k trvalému pobytu v MČ Praha-Štěrboholy
a nemohou být použity k ukládání živnostenského odpadu!
Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. Kontejnery jsou přistaveny vždy před vjezdem do areálu Úřadu MČ
Praha-Štěrboholy ul. Granátnická 497/1
Bio kontejnery jsou určeny pro soukromé osoby a obyvatele městské části
Praha-Štěrboholy!
Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý kontejner 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 Pražských služeb. Děkujeme!

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

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

Jak se registrovat k odběru
informativních SMS?
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.
8
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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.
Neplatí pro již zaregistrované.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY, KONANÉ VE DNECH 20. A 21. ŘÍJNA 2017
Informace pro voliče
Vážení voliči,
ve dnech 20. a 21. 10. 2017 se budou konat
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Hlasování proběhne v pátek 20. 10. 2017 od
14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 21. 10. 2017 od
8:00 do 14:00 hod.
Volební místnost
V naší městské části je zřízen jeden volební
okrsek a volební místností je zasedací místnost
v ulici K Učilišti 298/16a.
Volič
Voličem je každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a nenastala u něj některá z překážek volebního práva.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči do schránky
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do
17. 10. 2017. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k hlasování
a k zápisu do Výpisu ze zvláštního seznamu
voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O vydání voličského průkazu lze požádat od
vyhlášení voleb, tedy již nyní, a to buď osobně
po prokázání totožnosti v budově Úřadu městské části Praha-Štěrboholy u tajemnice úřadu
nebo formou písemné žádosti s úředně ověřeným
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podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno
od správního poplatku), nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče, nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky. Voliči bude voličský průkaz vydán nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 5. 10. 2017.
Úřad městské části vydá voličský průkaz buď
přímo žadateli, nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, popř. jej voliči zašle na
udanou adresu. Konec lhůty pro doručení písemného podání žádosti nebo žádosti v elektronické
podobě o vydání voličského průkazu na úřad je
stanoven na 13. 10. 2017, pro osobní předání
žádosti o vydání voličského průkazu pak na
18. 10. 2017 do 16:00 hod. Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
K podání žádosti o vydání voličského průkazu lze požádat na formuláři zveřejněné na
webových stránkách městské části – www.sterboholy.cz. Použití formuláře není povinné – je
pouze vodítkem pro voliče, jaké údaje je třeba
v žádosti uvést.
Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Voliči,
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné
doklady.
Hlasování s voličským průkazem:
V případě, že budete hlasovat na území ČR,
ale v jiném kraji, obdržíte sadu hlasovacích lístků
pro daný kraj ve volební místnosti. V případě, že
budete hlasovat v zahraničí, obdržíte ve volební
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místnosti na zastupitelském úřadu hlasovací
lístky s kandidáty Středočeského kraje. Volič,
který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat
okrskové volební komisi.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně nové
sady hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
V storu, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává
hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič
na hlasovacím lístku vybrané politické strany,
politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací
lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta,
změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se
nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku
přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá
se takový hlasovací lístek ve prospěch politické
strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
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Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména
zdravotních) důvodů úřad městské části a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Požádat o hlasování do přenosné volební
schránky můžete již nyní telefonicky na č. 608
580 583, písemně na adrese ÚMČ Praha-Štěrboholy, Granátnická 497/1 nebo e-mailem na
adrese: sterboholy@zris.mepnet.cz.
Jana Vydrářová,
tajemnice ÚMČ Praha - Štěrboholy
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HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ

„u křížku“, tj. mezi okresními silnicemi k Dubči
a Dolním Počernicím. Žijí tu i dnes.

Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.
Č. p. 66
na čísle kat. při levé straně silnice k Dubči „za
křížkem“ patří Josefu Vobornému, zaměstnanci
Elektr. pod. hl. m. Prahy. Dnes tu žije s manželkou a dětmi Janem, Jaroslavou a Lidmilou.
Č. p. 67
vyrostlo č. kat. k jihu za č. p. 62. Postavil je
Richard Hladký (viz č. p. 57, str. 187), ale neudržel
je, nýbrž prodal 1933 Josefu a Anně Letákovým.
Dnes mají domek pronajatý Josefu a Bedřišce Šturcovým. Šturcová je rozená Šimonová (viz č. p. 17,
str. 160). Bratr její Ladislav Šimon dojíždí k ní často
z Prahy – Zborova, kde bydlí, na návštěvu. Šturc je
zaměstnanec Elektr. pod. hl. m. Prahy.
Č. p. 68
postaveno při levé straně okresní silnice do Dol.
Počernic na č. kat. v r. 1930 a je knihovně připsáno
Jindřichu Tomáškovi, který je v r. 1938 prodal.
Č. p. 69
najde čtenář této kroniky na č. kat. Je to
u státní silnice pod domkem č. p. 61. V r. 1935
bylo knihovně připsáno Josefu a Emilii Šťastným
(Emilie Kolínová), kteří žijí ve společné domácnosti. Šťastný živí se mytím a čistěním výkladních
skříní v Praze. V témž domě zastoupení Pohřebního ústavu Stanislava Palého ze Strašnic.
Č. p. 70
patří od r. 1932 Jaroslavu a Marii Mrzenovým.
Marie roz. Šimonová z č. p. 6. Postaveno téměř
na samých hranicích katastru na pravé straně
silnice k Dubči vedoucí. Při domku je vysázen
12

ovocný sad. Mrzena je vodákem, tj. zaměstnancem ve Vodárně hl. m. Prahy (str. 171, č. p. 34).
Má dvě dcery, Marii (17) a Jaroslavu (13).
Č. p. 71
je přístavek u č. p. 33 (str. 170).
Č. p. 72
(viz č. p. 65, str. 191)
Č. p. 73
najdete v Nových Štěrboholech, jimž lid přezdil Kalašov, a to proto, že domky tu stavěny na
pozemku, který z pozemkové reformy získal legionář František Kalaš a válečný poškozenec Bedřich Horčík. Ti pozemek rozparcelovali a prodávali.
Vznikla tu na pozemcích hodně vlhkých část obce,
do níž nebyl zaveden elektrický proud pro velkou
vzdálenost od mateřské obce. Svítí tu petrolejem. V r. 1930 zmíněné č. p. 73 vlastnil František
a Anna Kalašovi, ale již 1931 majiteli jsou Augustin
a Anna Křižanovští. Ti pak v r. 1938 prodali a sami
se odstěhovali do Dol. Počernic.
Č. p. 74
stojí mezi č. p. 65 a 68 při silnici a v r. 1930
bylo knihovně připsáno Bohumilu a Marii Cejnarovým. Marie je roz. Horčíková z č. p. 26 (str. 164),
dcera Aloise, strážníka. Cejnar je zedník a hudebník (trubka). Má syna Josefa (11 let). Domek
svítí čistotou.
Č. p. 75
postavil Josef Petera, legionář, o němž byla
řeč při č. p. 56 (str. 186). Je v bloku, kde se říká
Štěrboholské listy 2/2017

Č. p. 76
na č. kat., které směnil za část zahrady
u č. p. 6 tak, že zahrada připadla k č. p. 5 (na
ní dnes stojí dílna patřící Jar. Wernerovi), a toto
č. kat. koupil Frant. Werner pro zetě Marie Simonové roz. Vápenkové Františka Moravce a Karlu,
kteří tu postavili domek. Po r. 1931 přikoupili
ještě část pozemku a zařídili tu pěknou zahradu
a včelín. A na vzdor všem pochybovačům, že
tu stromy neporostou, tyto krásně se rozrůstají
a přinášejí ovoce. Letos pozornosti těší se pod
okny zrající broskve. Domek je v ulici Za humny.
Sousedí s č. p. 47.
Č. p. 77
postaveno na č. kat. a je zaknihováno na manžele Václava a Josefu Slánských.
Č. p. 78
je obytná budova v cihelně na č. kat. postavená Otilií Chitzovou. Po její smrti cihelna několik
roků nepracovala. Dnes opět jede na plno a zaměstnává 20-30 lidí. V dražbě 1938 byla koupena
Urbanem z Prahy a pronajata původnímu nájemci
Vojtěchu Ulčovi. Vyrábějí se tu různé druhy cihel a několika nákladními vozy jsou rozváženy na
stavby v Praze. Budova stojí na hranicích katastru k severu při levé straně okresní silnice do Kyjí.
Je to po č. 46 a 59 nejvzdálenější obytná budova
ze středu obce.
Č. p. 79
stálo na č. kat. (které patřilo a patří Fr. Wernerovi z č. p. 8) a bylo jen provisorním obydlím. Dnes
je zbořeno. Bydlil v něm Karel Šimek s rodinou.
Č. p. 80
je domek s dílnou. Dnes patří Bedřichu Chvojkovi, který tu má autosprávkárnu.
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Č. p. 81
postaveno na pozemku, který z pozemkové
reformy po r. 1918 získal Antonín Petráček
z č. p. 10. Pozemek tu se svolením obecního zastupitelství rozparceloval. Tu bylo také přislíbeno
stavební místo na školu. Při povolení parcelace
se na tento požadavek opomnělo a po celé délce
pozemku byla vedena středem ulice. Dnes se tu
říká V nové ulici. Spojuje okresní silnici s cestou
vedoucí z Humen na Homoli. Parcely byly prodávány od 40 Kč za 1 sáh výše. Celý pozemek byl
ve výměře koupen za Kč od. Nesl číslo katastrální.
Č. p. 81 bylo po vystavení zaknihováno na Františka a Marii Maškovy, kteří tu bydlí s ženatými
syny Antonínem a Josefem. Syn František bydlí
v č. p. 38 (viz str. 176).
Č. p. 82
je postaveno v Nových Štěrboholech, v r. 1929
bylo zaknihované na Václava a Aloisii Červenkovy
a v r. 1934 na Natalii Torgošínovou, která žije ve
společné domácnosti s Františkem Kalašem.
Č. p. 83
je též v N. Š., v r. 1930 bylo knihovně připsáno
Františku Sýkorovi, 1932 Marii Sýkorové a od
r. 1933 vlastní je vdova Marie Kupková, která tu
bydlí s dcerou Marií. Starší její dcera Zdeňka provdala se 1939 za Josefa Petráčka z č. p. 10. (viz
str. 155). Bydlí tu též nájemník Wild.
Č. p. 84
je postaveno v N. Š. a je od r. 1933, kdy bylo
postaveno, zaknihováno na Bohumila a Annu Vocetkovy, kteří tu bydlí s dětmi.
Č. p. 85
je též v N. Š. V r. 1932 bylo knihovně připsáno
Josefu a Anastázii Hajzlerovým, od r. 1934 do
polovice byla připsána Milada Hajzlerová, která se
tu v r. 1937 provdala za Brázdu. Bydlí tu i dnes.
Pokračování příště.
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třídě. V úterý 4. 9. 1945 vyslechli žáci k zahájení
školního roku rozhlasový projev ministra školství
a osvěty Zdeňka Nejedlého.

ŠTĚRBOHOLY
V DATECH
HISTORIE

Výpis ze školní
kroniky Štěrbohol
(1938–1947)

Učitelská výpomoc
Dekretem okresního školního výboru ze dne
13. 9. 1938 ustanovena byla paní Františka
Bauerová-Pejhovská, bývalá výpomocná učitelka
v Nedvězí, výpomocnou učitelkou ve Štěrboholech, a to od 16. 9. 1938.
Protože po zabrání pohraničních krajů našich Německem ocitla se řada zaměstnanců bez
místa, rozhodla se vláda propustiti všecky dobře
situované zaměstnankyně a učitelky, ovšem
vdané. Tak zproštěna byla dne 4. 12. 1938 služby
i výpomocná učitelka zdejší školy paní Františka
Bauerová. Místo ní nastoupila od 5. 12. 1938
slečna Jarmila Rybáčková, výpomocná učitelka
z Újezdu n/Lesy. (Pozn.: ve školní kronice je
dále uveden její krátký životopis na str. 190.)
Nový učitel – 1939
Protože odchodem řídícího učitele na dovolenou uvolnilo se jedno místo, ustanoven místo
něho byl p. Karel Vostrý nar. 2. 7. 1917, do této
doby výpomocný učitel v Újezdě n/Lesy, jako výpomocný učitel ve Štěrboholech.
(Pozn.: ve školní kronice je dále uveden na
str. 191 jeho životopis.)
14

Obsazení ČSR – 1939
Dne 15. 3. 1939 obsazuje říšskoněmecké vojsko naší republiku. I v naší obci bylo asi 120
vojáků posádkou až do 15. 4. 1939.
Školní slavnosti – 1939
Svátek matek nemohl se konati v dřívějších
rozsahu, protože v sále hostince „U Straků“ bylo
ubytováno říšské vojsko.
Opravy školy – 1939
Ve školní budově byly provedeny teprve
v druhé polovici srpna. Shnilé části podlahy vytrhány a částečně vyspraveny nebo dány nové.
Zřízen byl krytý příchod k záchodům a opravena
žumpa. Nebýti vzácné ochoty pana továrníka
Wernera, který přenechal písek, vápno, cement,
cihly, nebyli bychom s pracemi hotovi.
Přerušení zápisů ve školní kronice
Na str. 200 školní kroniky je uveden poslední
zápis věnovaný školnímu roku 1939. Zápis pokračuje na str. 201, a to již s poznámkou „Rok
1945–1946“.
Zahájení školního roku 1945/46
Zahajujeme první školní rok ve svobodné lidové, demokratické Československé republice.
Jaký to nevýslovně blaživý pocit pro českého
učitele. V pondělí dne 3. 9. 1945 byl zahájen
nový školní rok slavností ve vyzdobené první
Štěrboholské listy 2/2017

Učitelský sbor – 1945
I. třída – třídní učitel V. Sobota,
II. A – třídní učitelka Emílie Horáková – Voráčková,
II. B – třídní učitelka Anežka Matějková – Žůrková,
Ženské ruční práce – Emílie Linhartová,
Nábož. římskokatolické – Štěpánka Mikulová,
Nábož. československé – Milan Velčovský,
Nábož. českobratrské – Vlastimil Pech.
Změna v učitelstvu
Dne 15. 10. 1945 byla propuštěna ze školní
služby výpomocná učitelka Věra Gärtnerová.
Dar dětem – 1945
Okresní péče o mládež přidělila potřebným
žákům 60 kg hrubé mouky a 15 kg cukru. Členky
rodičovského sdružení darovanou mouku a cukr
rozvážily a žákům odevzdaly.
Dne 22. 1. 1946 odevzdala paní Buňatová
ze sokolských „Šibřinek“ 200,– Kč na učební
pomůcky. Dne 25. 2. 1946 odevzdala paní Převrátilová z výtěžku plesu místní organizace KSČ
částku 400,– Kč rovněž na učební pomůcky.
Rodičovské sdružení darovalo škole státní
vlajku za 153,– Kč.
Změna v učitelském sboru – 1946
Dne 25. 2. 1946 převzala výuku dívčích ručních prací s naukou o domácím hospodářství
paní Emílie Hálová.
Dne 27. 2. 1946 převzala výuku náboženství českobratrského-evangelického paní Žofie
Malečková ze Strašnic.

Týden dětské radosti
Rodičovské sdružení umožnilo žactvu zdejší
školy výlet nákladním autem na hrad Karlštejn
dne 20. 6. 1946. Všichni žáci byli pohoštěni
na konci školního roku na rozloučenou čajem
a spoustou výtečných zákusků, které jim připravilo rovněž Rodičovské sdružení.
Zahájení školního roku 1946/47
V I. třídě byl třídním učitelem Václav Sobotka,
II. třída – třídní učitelka Emílie Horáková,
Pro nemoc nevyučovala celý rok Anežka Matějková,
Ženské ruční práce učila Emílie Horáková,
Náboženství římsko-katolické – Štěpánka Mikulová,
Českobratrské-evangelické – Žofie Malečková,
Československé – Milan Velčovský a Karel Brodský.
Dar bulharským dětem
Na rozhlasovou výzvu odevzdali žáci 12 kg
cukru pro bulharské děti. Cukr byl zaslán ústřednímu skladu fy. Meinl v Praze VIII, Královská tř.
284. Dne 1. 4. 1947 odevzdali žáci pro jugoslávské děti 10 kg cukru. Na pomoc Rumunsku bylo
odevzdáno 200,– Kč.
Počasí – 1947
Zima na rozhraní let 1946–1947 byla velmi
tuhá, teploty klesly až na minus 27 st. C. Některá města neměla dosti topiva, a proto měly
mnohé školy uhelné prázdniny. V únoru pak napadly veliké spousty sněhu a v březnu při tání
sněhu nastaly velké povodně zejména u Prahy
a Kralup, při nichž zahynuli lidé.
Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.

Nakažlivé onemocnění
Během školního roku objevily se příznaky tyfu
u žačky Milady Chadimové, záškrtu u Růženy
Hamáčkové a spálou onemocněli Jaroslav Dostál
a Marie Buriánková.
Štěrboholské listy 2/2017
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KLUBOVKA

Příprava na mateřskou školu bez maminek,
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní
a výtvarnou výchovou.
V přípravce na mateřskou školku Kulíškov se
po prázdninách opět těšíme na „malé Kulíšky“,
kteří si s námi během dopoledne v tematicky zaměřeném programu hrají, cvičí, zpívají a malují.
Před polednem děti shlédnou divadélko. Máme individuální přístup ke každému nováčkovi a naším
cílem je, aby se co nejrychleji začlenil do kolektivu
a našel si nové kamarády.

VODOROVNĚ: A. Druh masa; Měkké kovy; B. Dotaz při sázce; 1.díl tajenky; Angl. nahoru; C. Dlouhý
nehet; Pneumatika (zast.); Eisenhowerova přezdívka;
Předložka; D. Angl. domácí zvíře; Angl. pozdě; Daň z
přidané hodnoty; Třesení (zast.); E. Otec (knižně); 2.díl
tajenky; Zn. helia; F. Americký hudeb. skladatel; Též;
Nejvyšší karta; Mezinárodní kód Nizozemí; G. Trnitá dřevina; Cívka; Jméno herečky Janouškové; H. Tu máš; 3.díl
tajenky; Snížený tón; I. Ovocná limonáda; Tělocvičný
prvek; Držadlo (nářeč); V pravou chvíli; J. Společně; Nespat; Věda; K. Austr. sídlo; 4.díl tajenky; Věnovat; L.
Hnojivo; Římsky 1004; Zn. sportovní obuvi; Toky; M.
Sloven. Ir; Pohyb kyvadla; 5.díl tajenky; Zápor; Značka
anglického auta; N. Semínka na pečivu; Kurýři; SVISLE:
1. Averze; Dopis; 2. Parlament České republiky; Nigerijské sídlo; Ozdobné uzlíky; Ňadro; 3. Nemluvit pravdu; Fialová barva; Nemoc nakažlivá; Zkr. katedry Západočeské
univerzity; 4. Náš básník; Ozvěna; Sudánská řeka; Insekt;
5. Velký cop; Angl. člen určitý; Duše boha v ugrofinské
16

mytol.; Jméno herečky Janžurové; 6. Prohnaný člověk
(obecně); Angl. dub; Či; Zkr. věda a technika mládeže;
7. SPZ Opavy; Název hlásky „S“; Olympijské hry; Něm.
ty; Pobídka tahounů (nářečně); 8. Noha (zast.); Čaj;
Douška v dopise; Česká hora; Římsky 49; 9. Ruské mužské jméno; Snížený tón; Něm. čin; Střešní svod; 10. SPZ
Litoměřic; Domácí pták; Kód Japonska; Suchá tráva;
11. Opotřebovat jízdou; Manželka; Pramáti; Třesení;
12. Prase; Anna po domácky; Fin (zast.); Polovodičový
obvod (ozn.); 13. Vyzařování lidského těla; Dorozumívací prostředek lidí; Sloven.jaká; SPZ Karlových Varů;
14. Myslivecké stanoviště; Polozvířecí mythologická bytost.
POMŮCKY: ELPL, LUL, KUNT,
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Naděje je obruč, která nedovolí srdci aby puklo.

Náš koutek se nachází v ulici U školy ve víceúčelové hale Štěrboholy, a je otevřen od pondělí
do pátku v době od 8:00 do 14:00 hod. Nováčky
přijímáme během celého roku. Není nutná každodenní docházka, můžete si vybrat libovolný počet
dnů v týdnu.
Bližší informace naleznete se na našich webových stránkách a facebooku. Budeme rádi, když
nám zavoláte a přijdete se na nás podívat.
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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ČERVEN V MATEŘSKÉ
ŠKOLE

Na poslední měsíc strávený v mateřské škole ve
Štěrboholech budou vzpomínat především budoucí
školáci. Ti se s rolí malého předškoláčka rozloučili
14. července v zasedací místnosti MČ Štěrboholy
na slavnostním pasování. Předškoláci přivítali publikum krátkým vystoupením – zatancovali taneček
jako skřítci z pohádky Ať žijí duchové a zazpívali
písničky na rozloučenou. Následně děti ze třídy Veverek a Žabiček slavnostně nastoupily na pódium
a byly pasovány na školáky Pejskem a Kočičkou
z divadélka Romaneto, které celým programem
provázelo. Během pasování paní učitelky popřály
dětem hodně štěstí do budoucích školních let
a předaly knihy na památku. Hodinový program
završila diskotéka pro malé i velké tanečníky. Tato
akce však nebyla jediná, na které se děti loučily
se školkou. Poslední červnový den proběhlo pohádkové přespávání. Děti a paní učitelky se sešly v půl
sedmé ve školce. Připravily si společně postýlky na
večer a vydaly se na dobrodružnou cestu za pokladem do nedalekého lesa a Hrušovského parku.
Během cesty plnily nelehké úkoly a hádanky. Děti
se jich zhostily s obdivem, a tak i poslední úkol,
hledání pokladu, pro ně byla „hračka“. Po chvilce
hledání se vítězně vrátily s pokladem do školky, kde
společně usedly k večeři. Obložené chleby s láskou připravené učitelkami všem moc chutnaly. Po
večeři se ze třídy Žabiček a Veverek stal kinosál
a děti usínaly u promítané pohádky. Po probuzení
čekala na stolech připravená „Královská snídaně“
v podobě upečených dobrot od maminek a babiček. Vstříc prázdninovému dobrodružství tak v sobotu ráno odcházeli budoucí školáci plni vzpomínek nejen z posledního měsíce, ale i z ostatních let
strávených ve školce.
Dětem přejeme hodně štěstí a těšíme se, až se
nám přijdou pochlubit s úspěchy ze základní školy.
Tereza Wagnerová
učitelka MŠ
18
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
„PRAHA – VÁCLAVSKÉ
NÁMĚSTÍ“
Již tradičně byly výsledky měsíční usilovné
práce našich žáků a pedagogů prezentovány na
zahradní slavnosti. A kdo si počkal, ten se dočkal. Tímto se upřímně omlouvám všem v horku
a na slunci čekajícím návštěvníkům. Žel nešlo
vše předem odhadnout, ani následně zcela ovlivnit „plynulost provozu“ jednotlivých zastavení,
množství lidí či sílu slunečního svitu.
1. zastavení – Václavské náměstí v období
od roku 1348
První zastavení zavedlo návštěvníky prohlídky
do samých počátků Václavského náměstí. Mohli
zde spatřit Koňský trh, slavnou Koňskou bránu
i kamennou kašnu se sochou sv. Václava od Jana
Jiřího Bendla. K vidění zde byl i samotný zakladatel Václavského náměstí císař Karel IV.
2. zastavení – Václavské náměstí v období
od roku 1700
Na druhém zastavení bylo možné přijmout
pozvání do divadla Bouda, ale také se zde všichni
zúčastnění dozvěděli, že se v roce 1847 Koňský
trh dočkal plynofikovaného osvětlení. Litinové
kandelábry stály v řadách při chodnících a ve
střední ose náměstí. Roku 1868 však byly nahrazeny šesticí osmiramenných, bohatě zdobených
kandelábrů. K Václavskému náměstí nepochybně
patří také doprava. A jak se zde jezdilo? Nejprve
koňkou, později elektrickou tramvají.
20

3. zastavení – Václavské náměstí v období
vzniku 1. republiky
Na třetím zastavení byla návštěvníkům nabídnuta možnost setkat se u pomníku sv. Václava s významnými českými vlastenci, mysliteli,
spisovateli a politiky, kteří připomněli okolnosti
založení Československé republiky. Nechybělo
zde ani osobní setkání s prvním československým
prezidentem T. G. Masarykem.
4. zastavení – Václavské náměstí jako
místo shromažďování (1939–1989)
Václavské náměstí bylo, je a patrně i bude místem shromažďování, ať už ve chvílích radostných
či neradostných. Z těch smutnějších momentů
jsme si na čtvrtém zastavení připomněli rok 1968,
kdy sovětská vojska ostřelovala Národní muzeum
v domnění, že se jedná o budovu Československého rozhlasu. O to sladší bylo pak o rok později
vítězství našich hokejistů nad Sovětským svazem,
vnímané především jako odplata za okupaci. Pod
balkónem Melantrichu si pak návštěvníci mohli
zacinkat klíči, stejně jako se cinkalo v roce 1989,
který nám přinesl demokracii.
5. zastavení – Václavské náměstí hrou
Již Jan Ámos Komenský hlásal „Škola hrou!“.
A tak toto zastavení vyzývalo k hrám, díky kterým bylo možné získat spoustu dalších informací
o Václavském náměstí.
6. zastavení – Palác Koruna
Palác Koruna prošel časem mnoha proměnami. U nás se návštěvníci mohli přenést nejprve
na samý počátek 20. století, kdy zde byla proslulá Vídeňská kavárna s kulečníkem, o několik
roků později pak parní lázně a salon krásy a následně automat Koruna, první pražský samoobslužný přístroj.
Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ
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MŮJ PRVNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
A MATEŘSKÉ ŠKOLE,
PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
Když jsem 5. září loňského roku nervózně přešlapovala na hřišti před základní školou Štěrboholy
a čekala na ,,své“ prvňáčky, ani ve snu by mne nenapadlo, jak rychle nadcházející školní rok uteče.
Jako snad každý začínající pedagog jsem se na
svou první třídu velmi těšila, zároveň jsem však
zažívala obavy z toho, co mne čeká (a nemine
:-)). Budou mne mít děti rády? Naučím všechny
číst, psát a počítat? A jak se vlastně budu cítit
každý den před katedrou? Mé obavy začaly mizet v momentu, kdy jsem malé prvňáčky spatřila.
A v průběhu několika týdnů se rozplynuly úplně.
Vypadalo to, že děti se již nemohou dočkat, až
vstoupí do pro ně nové etapy života, života školáka. V prvních dnech jsem si sice místy připadala
spíše jako krotitel divé zvěře než jako paní učitelka, ale za 10 měsíců, které jsme s dětmi společně strávili, jsme všichni udělali velké pokroky.
Děti si zvykly na to, že škola s sebou kromě nových a zajímavých zážitků přináší i nová pravidla,
já jsem zase zjistila, že učitel ne vždy může učit
podle do detailu rozplánované přípravy (jak nám
bylo vštěpováno ve škole), ale musí být zároveň
i hercem připraveným improvizovat v jakékoliv
chvíli, neboť nikdy předem nevíte, jaká překvapení
vám děti a okolnosti nachystají.
Uteklo to jako voda a školní rok 2016/2017 je
za námi. Za dobu, kterou jsem se svými dvaceti
žáčky strávila, jsme toho společně prožili mnoho.
K mé velké úlevě se všechny děti naučily bez problémů číst, psát, počítat do dvaceti a po roce
výuky anglického jazyka ovládají již několik základních slov a frází. Neseděli jsme však stále jen
v lavicích, pro děti byly v průběhu roku nachystány
nejrůznější školní akce. V listopadu a prosinci nás
na příjemnou vánoční atmosféru naladily zkoušky
na Adventní zastavení. V dubnu se celá škola učila
v přírodě a děti plnily pravěké úkoly. Po celý rok
nás provázelo „Ukaž a vyprávěj“, díky kterému
si děti již od první třídy trénují mluvený projev
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do mikrofonu a jehož se malí prvňáčci v květnu
zhostili na výbornou. A ještě v témže měsíci nám
začal projektový měsíc „Praha – Václavské náměstí“, během něhož se všichni seznámili s historií
Václavského náměstí, navštívili Muzeum městské
hromadné dopravy a povozili se historickou tramvají po centru Prahy. Projektový měsíc vyvrcholil
v červnu Zahradní slavností, v rámci které jsme se
rozloučili i s žáky 5. ročníku. Nesmíme zapomenout ani na tradiční Centra konající se pravidelně
před prázdninami, tematicky zaměřená na tvorbu
výrobků podzimních, vánočních a velikonočních.
Zkrátka, bylo toho opravdu hodně a já doufám,
že si děti tento školní rok užily tak jako já.
A jak vnímám svou profesi po roce stráveném
v Základní škole a Mateřské škole, Praha 10-Štěrboholy? Do této školy jsem nastupovala plná
ideálů. Jak já, tak zejména mé okolí se bálo, že
během prvního roku tyto ideály ztratím. Namísto
toho jsem se však utvrdila v tom, že se jedná
o povolání, do kterého chodím s radostí a které
mne nabíjí energií. Za to můžou jak úžasné děti,
které tuto školu navštěvují, a jejich neméně úžasní
rodiče, tak mé báječné kolegyně a naše skvělá
paní ředitelka. Díky nim mohu o naší škole mluvit
jako o škole s velkým Š. A tak ačkoliv jsem se (asi
jako všechny paní učitelky) na konci června těšila
na dny odpočinku, již nyní se těším na školní rok
2017/2018 a na nové zážitky, které nám přinese.
Martina Valná
učitelka ZŠ
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
V průběhu měsíce dubna a května jsme
s děvčaty úspěšně absolvovaly přebory ČOS
Praha ve sportovní všestrannosti a sportovní
gymnastice. Družstvo předškolního žactva ve
složení Kristýna Havlová, Sára Pichlíková, Patricie Foltýnová a Markéta Turková se umístilo na
krásném 3. místě. V kategorii mladší žákyně II.
se na 3. místo probojovala Rozálie Sovová, v atletice nám vybojovala 3. místo Klára Benešová.
V plavání nás nejlépe reprezentovala Karolína
Burešová z kategorie mladší žákyně I. Umístila
se na 3. místě. Všem zúčastněným děvčatům
děkujeme a umístěným gratulujeme.
Sezonu jsme zakončili II. ročníkem Štěrboholského běhu v rámci celorepublikové akce
MOVE Week.
Následující školní rok se zapojíme do XVI.
všesokolského sletu nácvikem skladby V peřině,
která je určena pro mladší žákyně. Zapojit se
mohou všechny školní děti.
Kromě cvičení na gymnastickém nářadí se
dále zaměříme na akrobatickou přípravu s využitím nejmodernější světové pomůcky AirTrack.
Cvičení dětí zahájíme 11. září.
Už 4. září se ale na značky vrátí ženy a muži
v hodinách bodytrainingu a intervalového a kru-
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Pondělí
Ženy aerobic

Úterý

19,00-20,00

Středa

Čtvrtek

Děkujeme městské části a našemu starostovi, panu Františku Ševítovi, za podporu sportu
a jeho dalšího rozvoje v obci a zajištění skvělého
zázemí.
Děkuji všem trenérům za obětavost a iniciativu. Největší odměnou pro nás je nadšení a radost, s nimiž do hodin děti přicházejí a po nich
odcházejí.
Neustále narůstající počet cvičenců je naším
společným úspěchem.
Těšíme se na Vás.
Dáša Pištorová
Za TJ Sokol Štěrboholy
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Zdravotní cvičení senioři
Všestrannost žákyně

17,00-18,00
16,00-17,00
18,00-20,00

Nohejbal (Lapka)
Volejbal smíšený oddíl A(Nožičková)

17,00-19,00
17,00-18,00

Podiové skladby 6-9 let

16,00-17,00

Všestrannost žactvo 5-7let

17,00-18,00

Muži futsal
JU-JITSU

Ženy Bosu
Volejbal smíšený oddíl B (Svobodová)

Neděle

18,00-19,00

Všestrannost žáci

Podiové skladby 4-6 let

Sobota

10,00-11,00

Rodiče a děti

hového tréninku, jež doplní kompenzační a relaxační cvičení. Cvičí s námi začátečníci, ale i vrcholoví sportovci :-).
TJ Sokol Štěrboholy nabízí i další možnosti
cvičení, jako je cvičení rodičů a dětí, cvičení
předškolních dětí, zdravotní cvičení, ju-jitsu, nohejbal, volejbal aj. Rozpis najdete na:
www.sokol.sterboholy.cz
www.dasa-cviceni.cz.

Pátek

19,00-20,15

17,00-18,00
19,00-20,15

18,00-19,00

18,00-19,00

20,10-21,00
20,30-22,00

17,30-19,30

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
SK Viktoria Štěrboholy pořádá nábor
nových mladých fotbalistů a fotbalistek
Fotbalový klub SK Viktoria Štěrboholy pořádá trvale po celý rok nábor nových hráčů do
mládežnického fotbalu. Nábor se týká kluků
a holek do těchto kategorií:
Předpřípravka – určeno pro děti do 5 let
Mladší přípravka – určeno pro děti od 5 do 6 let
Starší přípravka – určeno pro děti od 7 do 9 let
Těšíme se na doplnění všech uvedených týmů.
Kontakt:
Karel Horčík st., tel: 602 269 911,
email:horcik@fotbalpraha.cz
Jiří Studík, tel.: 774030399
Něco o nás
SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY je sportovním klubem, který má v této době jediný oddíl,
a to oddíl kopané. Průměrný počet členů je poslední 3. roky něco málo přes 200. Kopaná má
ve Štěrboholech dlouholetou tradici. První klub
byl založen již v roce 1929. A– mužstvo dospělých hraje již od roku 1998 1.A třídu (což je
2. nejvyšší soutěž Pražského fotbalového svazu)
a pohybuje se téměř každou sezónu v nejvyšších
patrech, v loňské sezoně se například umístilo na
3. příčce tabulky.

Naším hlavním cílem je kvalitně vychovávat
mladé sportovce, vhodným způsobem rozvíjet
u hráčů individuální a týmové herní dovednosti.
Důraz klademe i na obecný rozvoj osobnosti
hráče, neboť si uvědomuje, že rozvoj mladého
fotbalisty se z velké části odehrává i mimo hřiště. Děti mají téměř po celý rok možnost trénovat na kvalitní přírodní trávě.
Jak začít?
Nejvhodnější je obrátit se přímo na uvedené kontakty a domluvit si účast na nejbližším
možném tréninku, nebo přijít na kterýkoliv náš
trénink osobně a domluvit se přímo s trenéry
a klidně se hned zapojit.
Na závěr
Dejte prostor a možnost svému dítěti zažít
neopakovatelné sportovní zážitky a dopřejte mu
možnost naučit se hrát fotbal v klubu rodinného
charakteru.
Neváhejte a přijďte mezi nás!!
Za fotbalový klub SK Viktoria Štěrboholy
Karel Horčík st., předseda SK

Mistrovství světa ve fotbale ve Štěrboholech
Koncem května se v České republice konalo
Mistrovství světa ve fotbale studentů středních
škol Prague 2017, které mělo na programu zápasy chlapců i dívek. Věřte či nevěřte, hrálo se
i ve Štěrboholech na místním přírodním fotbalovém trávníku SK Viktoria Štěrboholy.
Takový „fotbalový labyrint národů“ Štěrboholy
dosud nezažily. Po trávníku se zde během konání
MS proháněli hráči a hráčky Brazílie, Rakouska,
Francie, Řecka, Dánska, Německa, Indie, Íránu,
Arménie, Kataru, Chile a Nového Zélandu.
Pro náš fotbalový klub bylo konání takové
akce samozřejmě nadmíru významnou událostí,
která v dosavadní historii klubu neměla obdoby.
Velice si ceníme toho, že naše fotbalová federace /FAČR/ jako spolupořadatel MS umístila některá utkání na naše hřiště, na což jsme
opravdu hrdi.
Je to ukázka, jak může relativně malý fotbalový klub představit svoji práci a reprezentovat
tím velice důstojně naši městskou část. Ostatně
podpora sportu v naší obci je dlouhodobě příkladná a jistě nám ji plno obcí či městských částí
právem „závidí“.
Kompletní výsledky MS a všechny obsáhlé informace o průběhu akce naleznete na
http://www.isf-football2017.org/tournament-info/tournament-program.html

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
28
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SK Viktoria Štěrboholy
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VÝLET SENIORŮ

Berunky pro děti, co poznávají svět
Zážitková školička Berunky funguje ve
Štěrboholech od září roku 2016. Nabízíme hlídání dětí od 2 letvěku v zařízení školkového typu
o kapacitě do 12 dětí.
Pro Berunky je charakteristické rodinné
prostředí a individuální přístup k dětem. Jedna
paní učitelka má na starosti maximálně 6 dětí.
Poskytujeme bezpečný prostor, kde se děti věnují svým hrám, poznávají svět kolem nás (přírodu, kulturu, tradice, knihy,…) a zejména kde si
vytváří zdravé vztahy mezi sebou.
Pro děti máme připraveny aktivity z různých oblastí: Flétna a víla hudběnka, Malý
kuchtík, Berunka zahradníkem, Pokusíkování,
Výtvarnohrátky, Berunky v knihovně a další.
Hodně času trávíme venku – vedle pobytu na
zahradě podnikáme poznávací výlety do okolní
přírody.
Jídlo poskytujeme dětem 3x denně (oběd,
dopolední a odpolední svačina).
Vzhledem k našemu programu a pro dynamiku celé skupiny preferujeme docházku minimálně 3 dny v týdnu. V případě nenaplnění
maximální kapacity školičky nabízíme individuální hlídání. Školičku Berunky provozujeme v rodinném domě se zahradou, který se nachází ve
Štěrboholech v ulici K Lesíku 70/1, vchod z ulice
Radostná.
V případě zájmu kontaktuje Mgr. Veroniku
Pöschlovou na telefonním čísle 739 013 549.
Více se o nás dozvíte také na našich internetových stránkách www.skolicka-berunky.cz

Dne 17. 5. 2017 se štěrboholští senioři a seniorky zúčastnili výletu autobusem do Sázavy,
Hrusic a jejich okolí. Navštívili jsme barokní zámek v Ostředku, kde se narodil básník a spisovatel Svatopluk Čech, a pokračovali jsme prohlídkou Sázavského kláštera se zahradou a kostelem.
V Sázavě jsme poobědvali v příjemné restauraci
Za vodou a pokračovali přes Stříbrnou Skalici
a Ondřejov do Hrusic. V Hrusicích nás uvítal
průvodce v Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny, kde jsme si připomněli především jeho díla
pro děti, a rozloučili jsme se s postavičkou jeho
kocoura Mikeše. Počasí nám tentokrát přálo,
sluníčko nás od rána provázelo, a tak jsme se do
Štěrbohol vrátili spokojeni.
Děkujeme městské části Praha-Štěrboholy za
hezky prožitý den v kruhu seniorů.
Marcela Tmejová
účastnice

Za celý kolektiv Berunek
Veronika Pöschlová
30
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CO NENÍ PRAVDA O ŠTĚRBOHOLECH aneb
LZE ŠTĚRBOHOLSKOU KRONIKU DOPLNITI? (II.)

„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

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.

www.geofun.cz

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.
32
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Štěrboholskou kroniku Josefa Buňaty, z níž jsem
čerpal základní informace o městské části Praha-Štěrboholy, jejího autora, datum vzniku a současnost jsem uvedl v první části tohoto článku. (viz
Štěrboholské listy č. 1/2017). Její stručný rozbor
jsem v I. části článku ukončil tím, že v Archeologické databázi Čech nemají Štěrboholy žádný
záznam, Pražský sborník historický i odborná literatura o Šterboholech také zatím mlčí. Tvrz,
která je v historických pramenech ve Štěrboholech
zmiňována ještě v roce 1543 poblíž centra obce,
nenávratně zmizela. V té době je ve Štěrboholech
zmiňován poplužní dvůr a ves pustá. Štěrboholy
do roku 1604 ještě několikrát změnily majitele, až
je v roce 1604, jako ves pustou a poplužní dvůr,
koupila obec Nové Město pražské. To bylo majitelem poplužního dvora ve Štěrboholech a vsi
Štěrboholy do roku 1620, kdy jim obojí bylo zkonfiskováno. I tyto prameny uvádějí ves Štěrboholy
jako v této době pustou. Je škoda, že nemáme
žádné přesnější prameny, protože pravděpodobně
právě v této pusté vsi, nebo okolo ní, se roku 1608
odehrála velmi významná historická událost, díky
které se Štěrboholy dostaly do centra tehdejších
evropských událostí a v některých zemích také
do učebnic dějepisu. Tuto událost z roku 1608
popisuje kronika Josefa Buňaty takto: „1608 –
uvedeného roku arcikníže Matyáš, chtěje donutiti
bratra svého císaře Rudolfa II. aby se vzdal svých
panství, přitáhl s vojskem konfoederovaných stavů
rakouských, uherských i moravských až ke Štěrboholům a odtud počal jednati s předáky evangelických stavů českých. Jejich cílem bylo dosáhnouti
ochrany svobod náboženských a politických vůči
koruně. Mezi jednáním, které dovršeno bylo dne
25. 6. 1608 v Libni – mírem libeňským, utvrzena
konfoederace Moravy, Uher i Rakous přičiněním
Karla st. z Žerotína a Karla z Lichtensteina, kteráž
odtud slove v dějinách KONFOEDERACÍ ŠTĚRBOHOLSKOU“. Tolik kronika obce Štěrboholy
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od Josefa Buňaty. Nutno podotknout, že zápis je
velmi stručný a místy hodně nepřesný až mylný. Co
se tedy onoho roku 1608 v okolí Štěrbohol stalo?
Kdo to zde „ložíroval s vojskem“ a s kým jednal?
A o čem? Roku 1608 – ale to bychom předbíhali
dobu – k pochopení toho, co se tehdy v Čechách
v okolí Štěrbohol stalo, se musíme vrátit do roku
1606 a vlastně ještě o něco dál.
Roku 1575 byl korunován českým králem rakouský arcivévoda Rudolf II. Habsburský, který
již v té době byl korunovaným králem uherským
(1572). Po smrti svého otce Maximiliána II. se
stal v roce 1576 římským císařem, dále králem
chorvatským a markrabětem moravským. Již v té
době měl poměrně velké neshody se svým, o pět
let mladším, bratrem Matyášem, který byl již od
svého mládí velmi ctižádostivý. Rudolf II. neměl
svého bratra Matyáše právě v lásce, avšak na druhou stranu mu pomáhal k moci. Těmto napjatým
bratrským vztahům také napomohlo to, že Matyáš
se, o vlastní vůli a s pomocí umírněného katolického křídla, stal generálním místodržícím v Nizozemí s titulem „Generální guvernér Svobodného
Nizozemí“, kde předtím vypuklo proti Habsburkům
povstání (1578–1581). To velmi vyostřilo vztahy
mezi španělskými a rakouskými Habsburky.
V roce 1578 se poprvé u Rudolfa II. projevila
duševní choroba – tzv. „melancholie“ (ve 20. století
byla postupně melancholie ztotožněna s depresivní
fází maniodepresivní psychózy, čím došlo postupně
k nahrazení pojmu melancholie v klinickém diskurzu pojmem deprese. Dnes bychom tedy řekli, že
trpěl težkými depresemi). V roce 1578 byl dlouho
upoután na lůžko a v jeho okolí se začaly rozvíjet
dvorské intriky a vznikaly jednotlivé dvorské „kliky“.
A to i v jeho vlastní rodině. Když se Rudolf II. zotavil a opustil lůžko, stal se vůči svému okolí velmi
podezřívavý. Měl odpor k veřejným jednáním, ceremoniálům a dvorským slavnostem. Neustálé spory
s jeho rodinou a blízkost neklidné hranice s Osman33

skou říší byly hlavními důvody, proč Rudolf II. roku
1583 přesídlil s celým svým dvorem do Prahy. Postupně se stahoval stále víc a víc do ústraní a zavíral se se svými sbírkami na pražském hradě. Když
v roce 1591 Osmanská říše opět zaútočila, začala
tzv. Patnáctiletá válka s Osmanskou říší. Rudolf
II. ponechal svým bratrům zcela volnou ruku při
vedení válečných operací a sám zůstal v ústraní.
Jeho stav se nadále zhoršoval. Roku 1597 se k depresím začaly přidávat i projevy syfilis, kterým se
nakazil při svých častých erotických hrátkách. Rudolf II. postupně přestával věřit i svým nejbližším
rádcům. Jeho stavy se stupňovaly i díky tlaku jeho
rodiny a okolí v otázce zajištění nástupníka na trůn.
Rudolf II stále ještě neměl legitimního potomka.
V jednom ze svých melancholických stavů Rudolf
II. vyhnal všechny své rádce a pokusil se dokonce
i o sebevraždu. Jeho dvůr se postupně rozkládal,
vliv získávalo obyčejné služebnictvo a hlavně alchymisté a umělci nejrůznějšího ražení.
Mezitím roku 1593 jmenoval Rudolf II svého
bratra Matyáše nejvyšším velitelem všech vojsk,
roku 1594 místodržitelem v Rakousku a v roce
1598 regentem v Sedmihradsku.
Mezitím v Uhrách panoval chaos. Válka s Osmanskou říší byla v plném proudu. Navíc v roce
1604 zahájil na území Horních Uher (dnešní Slovensko) Štěpán Bočkaj povstání proti Habsburkům. To skončilo 23. 6. 1606 Vídeňským mírem,
který sjednával arcivévoda Matyáš. Štěpán Bočkaj
jím získal vládu nad 4 župami a to Sedmihradskou
(dnes v Rumunsku – Transilvania, správní centrum
Koloszvár), Satumarskou (dnes na severozápadě
Rumunska, centrem město Satu Mare), Berežskou (dnes rozdělena mezi Maďarsko a Ukrajinu,
centrum město Berehovo) a Ugočskou (dnes
rozdělena mezi Ukrajinu a Rumunsko, správní
centrum Seleuşu Mare) a ty měly po jeho smrti
připadnout k Uhrám; tedy k habsburské říši. Uherské stavy dostaly potvrzeny své výsady, byly zachovány ústřední uherské úřady a privilegovanému
obyvatelstvu byla zaručena náboženská svoboda.
Zároveň byla všem účastníkům povstání udělena
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amnestie. Za tuto smlouvu se na žádost uherských stavů zaručily i stavy české. Druhá mírová
smlouva byla uzavřena 11. září 1606 při ústí řeky
Žitavy a to s Osmanskou říší. Tento „žitvarocký
mír“ podepsal přes odpor Rudolfa II. také arcivévoda Matyáš. Obě smlouvy se zdály Rudolfu II.
nedůstojné a nevýhodné a v důsledku toho odmítl
podepsat mír s Osmanskou říší a uznat podmínky
Vídeňského míru. Jeho postoji napomohlo také to,
že v roce 1606 habsburští rodinní příslušníci zvolili
tajně arcivévodu Matyáše hlavou rodu – podřídili
mu tak de facto i císaře Rudolfa II., u kterého tato
ztráta postavení ve vlastní rodině ještě prohloubila
nedůvěru k vlastnímu bratrovi Matyášovi.
V Uhrách znovu vypukly vzpoury. Arcivévoda
Matyáš se postavil do čela vzbouřenců a otevřeně
tak vystoupil proti svému bratru Rudolfu II.. Uherské stavy se obávaly, že je chce císař Rudolf II. připravit o jejich právě nabyté svobody. Začaly hledat
podporu u stavů okolních zemí – v Rakousku, na
Moravě a v Čechách.
V prosinci 1607 se konala tajná schůzka u Karla
staršího ze Žerotína v Rosicích a v tomtéž měsíci svolal arcivévoda Matyáš rakouské stavy do
Vídně. V lednu 1608 svolal Maytáš uherské stavy
do Prešpurku (dnes Bratislava) a tam za přítomnosti volených rakouských stavů byl 1. 2. 1608 uzavřen spolek, jehož účelem byla obrana vídeňského
a žitvarockého míru. Arcivévoda Matyáš měl pravomoci k takovémuto jednámí, protože ve všech
těchto zemích vládl s pověřením Rudolfa II. místo
něj. Obě mírové smlouvy byly v Prešpurku ratifikovány jednak uherským sněmem a to za přítomnosti
arcivévody Matyáše a zástupců rakouských stavů.
Pokud by se někdo odvážil proti uzavřeným ustanovením obou mírů vystoupit, zavázaly se obojí
stavy k vzájemné pomoci celou svou silou, k čemuž
se zavázal i arcivévoda Matyáš. Dne 31. 1. 1608 slíbil arcivévoda Matyáš dopisem rakouským stavům
zastání proti císaři Rudolfovi II. a tím jen potvrdil,
proti komu je spolek namířen. Tím vznikla první
konfederace uherských a rakouských stavů, namířená proti císaři Rudolfovi II.. Uherské a rakouské
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stavy se za sliby náboženské a politické svobody
přidaly na stranu arcivévody Matyáše. K nim se
velmi rychle počátkem roku 1608 připojily i stavy
moravské. A to velmi rozlobilo císaře Rudolfa II..
Začátek roku 1608 byl vůbec velmi rušný. Císař Rudolf II. v březnu 1608 svolal české stavy
na obecný sněm, který se měl konat 10. 3. 1608
v Praze. Mezitím rozeslal arcivévoda Matyáš svoje
posly k vládnoucím rodům v Evropě a chtěl si vyjednat jejich podporu. To samé udělal i císař Rudolf
II. s tím, že vyhlásil „lov“ na posly svého bratra.
A tak docházelo po celé Evropě k potyčkám jednotlivých vyslanců a jejich družin. Když Matyáš
viděl, že jeho poslové se vrací s neúspěchem (spíš
tedy nevrací vůbec), začal sbírat v Rakousku vojsko a chystal se vtrhnout do Čech, aby donutil císaře Rudolfa II. a české stavy k ratifikaci a naplnění
smluv s Uhry a Turky. Výrazně mu v tom pomáhaly moravské stavy.
Rudolf II. na sněmu 10. 3. 1608 předložil českým
stavům prostřednictvím svých rádců a nejbližších
dvořanů své nabídky na smír a uklidnění ve všech
dědičných zemích. Ale osobně se na sněm nedostavil. Vůbec již nebyl dlouho viděn na veřejnosti
a nikoho nepřijímal – mimo svých nejbližších rádců
a komorníků. To se stalo základem pro poplašnou
zprávu, která se velmi rychle rozšířila do všech
dědičných zemí. „Císař Rudolf II. je již po smrti
a za něj na Pražském hradě vystupuje jeho dvojník,
nastrčený nejbližšími rádci a oblíbenci Rudolfa II.
Tím dvojníkem je jakýsi švec, který je Rudolfu II.
velmi podobný.“ Z celého podvodu byli podezíráni
oblíbenci Rudolfa II., aby si udrželi moc a majetek.
Není bez zajímavosti, že tato „šeptanda“ přežila
staletí a stala se v roce 1951 podkladem pro film
Císařův pekař – pekařův císař, ke kterému napsal
původní scénář Jan Werich. Jen změnil ševce za
pekaře – přece jen Golem by ševci nemohl pomáhat tolik jako pekaři, ale zpět do roku 1608.
Rudolf II., aby vyvrátil poplašné zprávy o své
smrti, svolal opakovaný zemský sněm na 7. 4. 1608,
kde bude vše odložené z 10. 3. 1608 řádně projednano a budou stavy informováni o dalších jednáŠtěrboholské listy 2/2017

ních mezi Rudolfem II. a Matyášem. Je logické, že
Rudolf II. se za této situace snažil vše co nejrychleji vyřešit a uklidnit. Opakovaně vysílal do Vídně
kardinála Ditrichštejna, který byl přítelem obou
rozhádaných bratrů. Ale ani jemu se nepovedlo dosáhnout dohody. Rudolf II. nabízel Matyášovi, že
ratifikuje a uzná obě mírové smlouvy z roku 1606
pod podmínkou, že Matyáš proti němu nepovede
žádné další kroky a vzdá se konfderace rakouských
a uherských stavů. To ovšem Matyáš odmítl a rozhodl se vymoci si své požadavky na Rudolfovi II.
silou. Začal verbovat do vojska, s čímž mu účinně
pomáhaly jak rakouské tak uherské stavy.
Dne 24. 3. 1608 přijeli k Matyášovi turečtí velvyslanci, aby byli přítomni sjednání míru a pokoje
mezi habsburskou monarchií a Osmanskou říší.
Dne 28. 3. 1608 vydal Matyáš veřejný mandát pro celé Rakousko a Uhry – všichni, kdo jsou
mu podřízeni, se mají dostavit se svým vojskem
do 14. 4. 1608 k Vídni. Když se to doneslo k Rudolfu II., vyslal ihned do Vídně kardinála Ditrichsteina, ale opět s nepořízenou.
Dne 15. 4. 1608 vytáhl arcivévoda Matyáš s jedním regimentem a 28 děly ven z Vídně, kde se
k němu připojil velký vojenský doprovod panstva
a rytířstva. Společně táhli přímo k Moravě.
pokračování příště
Ing.Jiří Sissak
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INZERCE:

INZERCE:
KOUPÍM RODINNÝ DŮM VE ŠTĚRBOHOLECH. PŘÍMO OD MAJITELE.
T: 604617788

态欀漀氀欀愀 䄀洀氀欀愀
匀漀甀欀爀漀洀 愁欀漀氀欀愀 瀀爀漀 搀ᬁ琀椀 漀搀 Ⰰ㔀 爀漀欀甀

倀夁椀樀洀洀攀 搀ᬁ琀椀 瀀爀漀 渀漀瘀 ﴀ愁欀漀氀渀 爀漀欀 ㈀ 㜀⼀㠀
䌀攀渀愀 愁欀漀氀欀漀瘀渀栀漀 樀椀縁 漀搀 ㌀㐀Ⰰⴀ⼀栀漀搀⸀ 瀀夁椀 欀愀縁搀漀搀攀渀渀 搀漀挀栀稀挀攀
一愀戀稀洀攀 挀攀氀漀搀攀渀渀 椀 瀀漁氀搀攀渀渀 瀀爀漀最爀愀洀 瘀ഁ攀琀渀ᬁ 猀琀爀愀瘀漀瘀渀 愀 瀀椀琀渀栀漀
爀攀縁椀洀甀 漀搀 㜀㨀
搀漀 㠀㨀
栀漀搀椀渀
䐀氀攀 渀愀戀稀洀攀 栀氀搀渀 瘀攀ഁ攀爀渀Ⰰ 渀漀ഁ渀 渀攀戀漀 瘀欀攀渀搀漀瘀⸀ 刀漀瘀渀ᬁ縁
瀀漀猀欀礀琀甀樀攀洀攀 瀀漀戀礀琀 瀀爀漀 渀攀愁欀漀氀欀漀瘀 搀ᬁ琀椀 渀愀 栀漀搀椀渀甀 ഁ椀 搀氀攀 搀氀攀
椀渀搀椀瘀椀搀甀氀渀 搀漀栀漀搀礀⸀

倀夁椀樀༁琀攀 猀攀 瀀漀搀瘀愀琀℀
一愀 匀氀愀瘀欀漀瘀ᬁ ㈀ 㔀⼀㜀
倀爀愀栀愀  䐀漀氀渀 䴀ᬁ挀栀漀氀甀瀀礀
㜀㜀㜀㤀 㠀㠀㜀㠀Ⰰ 㜀㜀㜀㈀ 㠀㠀㜀㠀
椀渀昀漀䀀猀欀漀氀欀愀愀洀愀氀欀愀⸀挀稀
眀眀眀⸀猀欀漀氀欀愀愀洀愀氀欀愀⸀挀稀

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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ZAHRADNÍ, LESNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
PRO PRÁCE PO CELÝ ROK

NOBUR s.r.o., Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha 10
tel. prodejna: 242 405 290, e-mail: prodejna@nobur.cz
tel. servis: 242 405 291, e-mail: servis@nobur.cz
otevírací doba prodejny a servisu: Po–Pá 8.00–19.00, So 9.00–16.00

www.nobur.cz

