HISTORIE
KULTURNÍ AKCE
ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT

SLOVO
STAROSTY
Milí spoluobčané,
v každém čísle Štěrboholských listů se
v úvodu věnuji dění v naší městské části. Nejinak
tomu bude i dnes.
Od konce září probíhá stavba nové budovy
úřadu MČ. Při výkopových pracích stavebníci
narazili na původní základy a sklepení statku
z 18. století. Byl přivolán archeolog, který konstatoval, že se z pohledu archeologie nejedná
o zájmové stavby. Nicméně bylo nutné projekčně překreslit založení stavby a základy, což
znamenalo mírné zdržení samotné realizace.
Na konci listopadu byla podepsána smlouva
se zhotovitelem rekonstrukce a přístavby základní školy.
Staveniště bylo předáno dne 24. 11. 2017. Do
užívání byla předána nová přístupová cesta do
školy, a to z boku zahrady školy v ulici Ve Stráni.
Nový vchod do budovy je zadním schodištěm ze
zahrady. Žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy
byli s touto situací včas obeznámeni. Mimo provoz je parkoviště před školou. Ke krátkodobému
parkování lze využít parkoviště u sportovní haly
a ulice přilehlé ke škole.
Realizace přestavby bude trvat dle smlouvy
70 týdnů. Vím, že přestavba školy přináší
mnoho změn a komplikací, ale varianta přestavby „za běžného provozu“ je určitě přijatelnější než přesun žáků do okolních škol. Prosím
tedy o shovívavost a trpělivost jak rodiče dětí,
tak zaměstnance školy.
Objevilo se několik dotazů, zda „nová škola“
bude pouze prvostupňová nebo i druhostupňová.
Současné zastupitelstvo se v přípravě projektu
zabývalo finanční náročností této přestavby. Pů2

vodní projekt z roku 2006 počítal s přestavbou
ZŠ na devítiletou. Finanční rozpočet se pohyboval v řádu 180 mil. Kč. Tyto finanční prostředky
se nám však nepodařilo získat, proto jsme se
rozhodli jít cestou úpravy projektu na „úspornější“ variantu, aby bylo reálné požadované finanční prostředky na realizaci zajistit. Původní
projekt byl přepracován tak, aby budova splňovala požadavky na sice prvostupňovou, ale
moderní, plně vybavenou základní školu. Z rozpočtu hl. m. Prahy se mi podařilo v roce 2016
získat potřebných 88 mil. Kč, delší dobu trvalo
vyřízení stavebního povolení. V letošním roce
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.
Myšlenku devítileté základní školy jsme
v letošním roce ještě jednou důkladně zvážili.
Vyhodnotili jsme všechny dostupné informace,
konzultovali věc s ředitelkou ZŠ. Rozšíření ZŠ
o 2. stupeň je z hlediska financí poměrně náročné. Je nutné zřízení odborných učeben, navyšuje se počet zaměstnanců jak pedagogických,
tak provozních. Z personálního hlediska má
druhý stupeň svá specifika. Učitelé na 2. stupni
jsou již specializovaní na jednotlivé učební předměty a při současném tragickém nedostatku
pedagogů by bylo velmi obtížné při počátečním malém počtu tříd (1. rok jedna šestá třída,
2. rok jedna šestá třída a jedna sedmá třída
atd.) zajistit dostatečné úvazky učitelů. Proto
se zastupitelstvo rozhodlo pro zachování malotřídní školy rodinného typu.
Na závěr Vás všechny srdečně zvu na Sousedský ples pořádaný ve spolupráci TJ Sokol Štěrboholy a MČ Praha-Štěrboholy dne
27. ledna 2018 a Dětský karneval a Maškarní bál
pro dospělé dne 24. února 2018.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků
v kruhu rodiny a přátel a do nového roku 2018
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
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 ze dne 25. 10. 2017
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
vydává
dodatečný souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého hmotného majetku do nové učebny
ZŠ – interaktivní tabule SMART Board 880
v pořizovací ceně 54 785,20 Kč,
schvaluje
úpravu odpisového plánu ZŠ
Praha 10-Štěrboholy na rok 2017

a

MŠ

k veřejné zakázce malého rozsahu „Parkovací
stání v ulici Pod Areálem“
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadané ve výběrovém řízení, níže uvedenému vybranému uchazeči:
firma: ASKO spol. s r.o.
sídlo: Mladých Běchovic 612,
190 11 Praha 9-Běchovice
IČ:
48111023
za cenu 686 336,20 Kč včetně DPH,
k veřejné zakázce malého rozsahu „Fit Park
Štěrboholy“
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené
veřejné zakázky malého rozsahu, zadané ve
výběrovém řízení, níže uvedenému vybranému
uchazeči:
Štěrboholské listy 3/2017

firma: ONYX wood spol. s r.o.
sídlo: Žernovická 257, 383 01 Prachatice
IČ:
25178644
za cenu 865 539,00 Kč včetně DPH,

3. vyzývá
investora CODECO a. s. k veřejnému projednání
předloženého záměru na příštím veřejném zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2017,

k návrhu smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s městskou částí Praha-Dubeč a stanoví výši finančního příspěvku na
rok 2018 ve výši 36 000,00 Kč,

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadané ve výběrovém řízení, níže uvedenému vybranému uchazeči:
firma: SGS Czech Republic, s.r.o.
sídlo: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČ:
48589241
za cenu 59 060,00 Kč/měsíc bez DPH,

ke jmenování člena školské rady při ZŠ a MŠ
Praha 10 – Štěrboholy
jmenuje
Františka Ševíta – starostu městské části členem
školské rady při Základní škole a Mateřské škole
Praha 10-Štěrboholy za zřizovatele na další
funkční období,
k návrhu dotačních vztahů HMP k městským
částem na rok 2018
bere na vědomí
návrh dotačních vztahů hlavního města Prahy k
městským částem na rok 2018 bez připomínek.

1. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1 tis. Kč na
osobu občanům městské části Praha-Štěrboholy
nad 80 let v souvislosti s růstem životních
nákladů,
2. pověřuje
komisi pro občanské záležitosti předáním hotovosti dle bodu 1. tohoto usnesení jednotlivým
občanům.

Výběr z usnesení zastupitelstva městské části
Praha-Štěrboholy ze dne 13. 11. 2017
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
k návrhu zástavbové studie v ulici K Učilišti,
Praha 10-Štěrboholy
1. bere na vědomí
předloženou zástavbovou studii „Obytný soubor Štěrboholy“ v ul. K Učilišti, zpracovanou
09/2017 EBM s. r. o.,
2. konstatuje, že
navrhovaná výška objektů přesahuje okolní zástavbu o jedno podlaží,
Štěrboholské listy 3/2017
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RYCHLÉ

INFORMACE
FORMOU SMS

Služba je poskytována zdarma, stačí se pouze
přihlásit k odběru informací.
Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší městské části
a zlepšováním komunikace s občany zavádím informační
službu – 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?

ÚŘAD
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
Harmonogram VOK na 1. pololetí 2018
vždy ve čtvrtek
11. 1. 2018
14.00–18.00 hod.
15. 2. 2018
14.00–18.00 hod.
15. 3. 2018
14.00–18.00 hod.
12. 4. 2018
14.00–18.00 hod.
17. 5. 2018
14.00–18.00 hod.
14. 6. 2018
16.00–20.00 hod.
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
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.

1/ Prostřednictvím webových stránek
http://sterboholy.smsbrana.cz
2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy

Informace pro voliče
Volba prezidenta České republiky se koná ve
dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00
hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta
České republiky se koná rovněž ve dvou dnech,
na území České republiky v pátek 26. ledna 2018
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna
2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky
je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň
druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018,
dosáhl věku 18 let.
Volební místnost
V městské části Praha-Štěrboholy je zřízen
jeden volební okrsek a volební místností je zasedací místnost v ulici K Učilišti 298/16a.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
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.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz

Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám
jen pár minut.
6 pro již zaregistrované.
Neplatí

VOLBA PREZIDENTA ČR NA ÚZEMÍ ČR, KTERÁ SE KONÁ
VE DNECH 12. A 13. 1. 2018 A PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO VE
DNECH 26. A 27. 1. 2018
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odevzdat okrskové volební komisi. Voličský
průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli
volebním okrsku na území České republiky,
popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo
zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku,
tj. obálku opatřenou úředním razítkem úřadu
městské části.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro
každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité politické straně nebo
politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické
příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo
navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby obdrží
voliči nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do
9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz,
může obdržet hlasovací lístky na požádání ve
volební místnosti.
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Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
V případě, že se volič neodebere do tohoto
prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího
lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů
oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili
a prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola
volby prezidenta České republiky.

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 anebo provedení různých
oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho
platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné
údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li
v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič
tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže sám
vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení
nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit
do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
8

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby
prezidenta České republiky obdrží volič ve
dnech volby prezidenta České republiky ve
volební místnosti.
Možnost hlasovat na voličský průkaz při
volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Volič, který se nebude zdržovat v době
volby prezidenta ČR konané ve dnech 12.
a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech
26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat
na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí,
tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním
úřadě České republiky.
Žádost lze podat
• osobně do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin
na ÚMČ Praha-Štěrboholy – tuto agendu vyřizuje tajemnice úřadu,
• písemně podáním doručeným nejpozději
do 5. ledna 2018 na adresu ÚMČ Praha-Štěrboholy s úředně ověřeným podpisem voliče; pro
písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář,
Štěrboholské listy 3/2017

• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID: ethakud).
ÚMČ Praha-Štěrboholy vydá voličský průkaz
nejdříve 28. prosince 2017, a to podle voličem
zvoleného způsobu buď osobně voliči, nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze
zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze
o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní
úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první
a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných
podmínek požádat také v době mezi prvním
a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním
dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do
24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB 2017 V MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
ANO 24,17 %
ODS 21,91 %
Piráti 16,25 %

TOP 09 12,86 %
STAN 4,93 %
ČSSD 4,01 %

SPD 3,70 %
KDU-ČSL 3,60 %
KSČM 3,39 %

INZERCE:

Fond ohrožených dětí vyhlašuje svou tradiční
vánoční sbírku na podporu projektu Klokánek.
Číslo účtu 3055103/0300 variabilní symbol 2017.
KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Klokánek
nabízí dětem pomoc na přechodnou dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se
jedná o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.
e-mail: fod@fod.cz
www.fod.cz
Štěrboholské listy 3/2017
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HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ

Č. p. 95
1931, je při levé straně silnice k Dubči. Patří
Jaroslavu a Marii Pěkným. Ti mají syna Josefa
(14 r.). Bydlí s nimi matka Anna Pěkná, vdova.

Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.
Č. p. 86
vzniklo v r. 1931 v N. Š., psáno bylo na Annu
Kalašovou, v témž roce přepsáno na Rudolfa
a Karlu Endrštovou. 1932 prodáno Janu Marešovi
a 1934 Františku a Anežce Hrabákovým, kteří tu
i dnes bydlí.
Č. p. 87
je domek v N. Š. V r. 1931 postaveno a připsáno Anně Petrlíkové, roz. Novákové (viz str.
166). V témže roce byl majitelem i Frant. Kalaš
a drží i dnes. Je faktorem v tiskařských závodech
v Melantrichu v Praze.
Č. p. 88
postaveno na č. kat. [?] při levé straně silnice vedoucí do Dubče. V r. 1932 bylo postaveno
a vlastní je Václav a Karolína Páskovi. Pásek je
zaměstnán u obce pražské. Jeho žena je rozená
Kuchařová z č. p. 21, dcera Václava a Marie viz
str. 161. Mají dvě dospělé děti Václava a Marii.
Č. p. 89
při téže silnici jako je č. p. 88. V r. 1931 majitelkou byla Aloisie Stárková z Prahy a ta 1934
prodala č. p. 89 Petru a Marii Šeborovým, též
v Praze bydlícím. Ti domek pronajali. Bydlí tu
Jan Kubeš, svářeč s rodinou, a Zdvihal Josef
s manželkou a dvěma dospělými syny Antonínem
a Václavem. Dcera Růžena provdala se za Havlana a bydlí v č. p. 151.
Č. p. 90
je postaveno při pravé straně silnice vedoucí
k N. Štěrboholům a je od r. 1931, kdy bylo po10

staveno, připsáno na Karla a Julii Kudrnovy. Julie
+ v květnu 1938. Kudrna je zaměstnán u El. podniků hl. m. Prahy. Má dvě dcery Jarušku (13 r.)
a Olgu (10 r.). Matka byla rozená Sluníčková,
dcera Antonína a Anny (str. 168).
Č. p. 91
dostal domek, který postavil Bedřich Horčík
v r. 1929 v N. Š. Zřídil tu také taneční sál a hostinec. Veliké, neúměrné zatížení vyhnalo ho do
nájmu a budova prodána 1936 v exekuční dražbě
Bohumilu Kasalovi, architektu z Jindřichova
Hradce. Ten v r. 1937 prodal Rudolfu a Josefu
Šťastným. Josef, otec, tu má živnost hostinskou.
V loňském i letošním roce pořádá tu často taneční zábavy–čaje. A mládež se sem chodí bavit,
když jde z biografu v Dol. Počernicích.
Č. p. 92
je v N.Š. a v r. 1932 bylo zaknihováno pro
Josefa a Annu Bartáčkovy, kteří tu i v r. 1939
s rodinou bydlí.
Č. p. 93
je též v N. Š. Patří Josefu a Anně Křížovým.
Ti v r. 1938 pronajali Ostrému, který přišel ze Sudetského území obsazeného Němci. Je kovářem
ve dvoře. Křížovi bydlí.
Č. p. 94
je též v N.Š., postaveno v r. 1931. Téhož r.
koupili je Antonín a Marie Bartákovi. Letos prodali manželům Rydlovým, kteří se sem přestěhovali z [?] a mají tu malý obchod.
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Č. p. 96
V r. 1931 dostalo obytné stavení mezi č. p. 88
a 95, patří Josefu a Anně Pěkným. Mají dceru
Zdeňku.
Č. p. 97
je domek patřící od r. 1931 Františku a Marii Sluníčkovým, kteří si jej postavili na zahradě
č. p. 25, kterou jim daroval otec Františka Jan.
Č. p. 98
leží opět v N. Š. 1931 bylo knihovně připsáno
Marii Tomsové a Fr. Kalašovi. 1932 prodáno Josefu a Marii Hanouskovým. 1935 Josefě Dvořákové a ta pronajala rodině Jar. Štychy a drábu,
otci Štychové.
Č. p. 99
postavil jsem, já pisatel, na č. kat. 277/7
a 277/9 ve výměře 402,70m2 a 55,95, které
jsem koupil od Otilie Chitzové za 10.077 Kč 30 h
a 1.089 Kč 20 hal. 12/8/1931 a 7/1/1933. Říká
se tu „V humnech“. Stavební náklad asi 53.000
Kč. Domek je právě tak jako ostatní nové stavby
osvobozen od domovní daně a přirážek na dobu
25 let tj. od 1/X/1931 do 30/IX/1956. Tyto
úlevy byly poskytovány lesní správou, aby ulehčeno bylo novostavebníkům. Pro to ale starousedlíci a ti, kteří koupili si staré domy, zle hněvali se
na „přivandrovalce“, kteří se tu usadili, a chtějí
mluviti do správy obce – sami však neplatí shora
uvedených daní a dávek. Připsal jsem to k svému
č. p., protože jsem byl jeden z těch, kteří také
se opovážili ve Štěrboholech stavěti a bráti podíl
na správě v obce. Starousedlíci se považují za ty,
kteří jsou vlastníky domů č. p. 1-51. Od 52 do
č. p. 154 jsou všichni novostavebníci. Celé 2/3.
Přirozeně, že potřeby obce stouply a i vydání.
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Ale přínos, který získali starousedlíci, ať rolníci
nebo živnostníci ve větším od prodeje mléka,
obilí, vajec, chleba, masa, piva atd. právě tím, že
spotřebitelé – novousedlíci tu kupují, je značný
a neměl by býti přehlížen. Musím zde potvrditi,
že všichni novostavebníci starají se i o okolí svých
domků. Upravili ulice, zřídili chodníčky, vysázeli
před domky stromky a mají opravdový zájem,
aby obec po stránce kulturní se zdvihala. Proto
také vyvinovali takový tlak, aby do r. 1938 jubilejního byla postavena nová obecná škola. Bohužel, že nepochopení a strach z finančního zatížení
obce přinutil právě starousedlíky k tomu, aby
nebyli nadšeni stavbou nové školy. Uvítali proto
rozhodnutí zemského úřadu,K č. V dnešní době
(14. 8. 1939) zjišťujeme s politováním, že není ale
ani koupen pozemek pro školu, pole to sousedící
s loukou a patřící universitě. Včera právě Ing.
Baběrád z Říčan přeměřoval uvedený pozemek
č. kat. [?] a pravil, že má velké obavy, prodají-li
nyní státní statky tento pozemek. Průtahy, které
tu od r. 1934, kdy pozemek byl schválen, byly, zle
roztrpčují veřejnost, za niž velkou většinou mluvil
pisatel, a nebyl za to v lásce u těch, jimž nešlo
o kulturní povznesení obce.
V přítomné době u všech novostavebníků najdete pěkné zahrádky. Pisatel dá popud k pěstování révy vinné. Sám šel příkladem vpřed. Má dva
syny: Břetislava 17 r. a Otakara (10 r.). Manželka
Drahomíra roz. Wernerová z č. p. 5.
Č. p. 100
je prvním domkem na jižní straně Nové ulice
na poli, o němž byla řeč při č. p. 81. Toto č. p. je
jednopatrový dům postavený v r. 1931 a knihovně
připsaný Aloisu Kočovskému a Marii Součkové.
Dnes patří jen Marii. Majitelka bydlí v Hostivaři
a v domku se střídají nájemníci. Bydlí tu rodiny
Buriánova, Křížkova a Vostárkova. Činže v novostavbách z jedné místnosti od 900 Kč výše. Ze
dvou místností 1500 Kč výše.
Pokračování příště.
11

Ve středu dne 22. 12. 1948 se konala vánoční
besídka ve II. třídě spojená s nadílkou. Žáci byli
obdarováni sladkostmi, ovocem, kakaem a konservami. Vánoční prázdniny trvaly od 23. 12. do
2. 1. 1949.

ŠTĚRBOHOLY
V DATECH
HISTORIE

Výpis ze školní
kroniky Štěrbohol
(1947–1952)

Zahájení školního roku 1947/48
V pondělí dne 1. 9. 1947 byl zahájen nový školní
rok. V I. třídě byl třídním učitelem Václav Sobotka.
II. třída – třídní učitelkou Emílie Horáková. Ženské
ruční práce – Emílie Hálová. Náboženství Římsko-katolické Štěpánka Mikulová z Kyjí. Českobratrské-evangelické Žofie Malečková ze Strašnic.
Emílie Horáková byla ustanovena na měšťanské škole v Dubči a Anežka Matějková–Žůrková
na obecné škole v Čestlicích.
Na zdejší škole byl ustanoven Václav Jirka z Uhřiněvsi a převzal po Emílii Horákové druhou třídu.
Národní směna „Vítězství“
V neděli dne 21. března 1948 se konala ve
všech závodech, úřadech a podnicích národní
směna „Vítězství“ jako projev důvěry a díků Gottwaldově vládě za její rozhodný postup při událostech posledních dnů.
I naše škola se zapojila do této směny, a to tak,
že se do deseti hodin vyučovalo a pak byl proveden
sběr odpadových hmot. Bylo sebráno celkem: 450
kg papíru, 123 kg tkanin, 125 kg kostí, 150 q železa.
Dar řeckým dětem
Dne 25 5. 1948 odvedli naši žáci 4 balíky
12

oděvních součástek a 100,– Kč Československému červenému kříži pro řecké děti.
Výlet dětí
Ve středu 9. června podnikli žáci celodenní výlet autobusem na Mělník, Kokořín, Doksy a Bezděz. Výletu se zúčastnilo 37 žáků, 17 maminek,
3 učitelé a syn paní kolegyně Hálkové. Náklad na
žáka nebo dospělou osobu činil 127,– Kč.
Plané neštovice
V měsíci únoru (1948) bylo postiženo žactvo zdejší školy epidemií planých neštovic, jimiž
onemocněli téměř všichni žáci I. třídy a většina
žáků II. třídy. U některých žáků bylo onemocnění
provázeno vysokou teplotou, ale u většiny žáků
prošlo dobře.
Školní rok 1948/49
Školní rok započal ve středu dne 1. září, a
to školní slavností ve vyzdobené I. třídě. I. třída
– třídní učitel Václav Sobotka. II. třída – třídní
učitel Václav Jirka. Výuka ruštiny a ručním pracím – Emílie Hálová. Náboženství Římsko-katolické Štěpánka Mikulová. Českobratrské – (učitel
neuveden). Československé – Marie Kudrlová.
Václav Sobotka onemocněl tzv. plastickou
iritidou pravého oka, a proto nevyučoval od 6. 9.
do 21. 10. 1948.
Vánoční nadílka
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Změna v učitelském sboru
Zemská školní rada v Praze přidělila učitele
Václava Jirku od 1. 2. 1949 k výkonu služby
na školní okres Praha venkov – jih. Za učitele
V. Jirku byla ustanovena od 1. 2. 1949 paní Anna
Kolínská – Opltová, učitelka ze Sibřiny. Tato ale
nenastoupila, a proto vyučoval obě třídy Václav
Sobotka až do 20. 4. 1949, kdy nastoupila školní
službu učitelka Božena Turková – Hadová.
Oslava prvního výročí únorových událostí
Dne 25. 5. 1949 bylo vzpomenuto prvého
výročí únorových událostí. Žáci vyslechli rozhlasový projev. Kolegyně Hálová zazpívala s doprovodem houslí ruskou píseň „Večerní zvon“ a učitel
Václav Sobotka zahrál na housle směs ruských
národních písní a žáci přednesli vhodné básně.
Školní rok 1950/51
Školní rok byl zahájen dne 1. 9. 1950 za
účasti zástupců ONV, MNV, ČSM a rodičů.
Učitelský sbor: Třídním učitelem v I. třídě
byla J. Kaiserová. Třídním učitelem ve II. třídě
byl ředitel školy M. Kaiser.
Založení pionýrské organizace
Dne 7. 10. 1950 byla na škole založena pionýrská skupina. Založené pionýrské úderky
soutěžily o praporek pionýrská skupina. Dále byl
zde kroužek dramatický, soutěže ve sběru odpadových surovin a léčivých bylin. Do pionýrské
činnosti spadala i pomoc slabším žákům.
Školní rok 1951/52
Školní rok byl zahájen dne 1. 9. 1951 ve vyzdobené škole za účasti všech složek a rodičů školních
dětí. Již od sedmi hodin vyhrával školní rozhlas.
Učitelstvo: pro nesrovnalosti bývalých zdejších
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učitelů M. Kaisera a J. Kaiserové s lidosprávou byli
tito přeloženi do Písnice a později na okres Dobříš. Na místo ředitele byl jmenován Jaroslav Miffek
z národní školy v Hořovičkách, okr. Podbořany,
kraj Karlovy Vary, kde tento působil od prosince
r. 1945, a byl přeložen na vlastní žádost na Pražský
kraj na okres Praha-východ. Na národních školách
působil od r. 1934, většinou jako ředitel.
Na učitelské místo byla jmenována učitelka
Božena Turková ze Strašnic, která zde již působila v r. 1949. Od 21. 4. 1952 byla ustanovena
na zdejší školu, která byla rozšířena na trojtřídní,
posluchačka pedagogické fakulty v Praze Marie
Mrázová z Vlašimi bytem v Praze VII.
Patronátní závod
Patronátní závod Posista, zastupovaný závodní radou v čele s ochotným předsedou Jaroslavem Řezníčkem, vždy vyšel škole vstříc, ať
to bylo již při opravě a adaptaci budovy, či při
různých menších potřebách. Pro zdravotní pobyt
dětí, byla zapůjčena pro školu chata v Peci pod
Sněžkou na celý červen zcela zdarma, včetně
uhrazení dopravy autobusem.
Adaptace školy
Dne 21. 12. 1951 povolil Krajský národní výbor v Praze rozšíření školy o III. třídu.
Byly zahájeny přípravy k adaptaci budovy, tj.
přístavbě záchodů a spojení místností ve třídu.
Samotné práce na úpravě byly zahájeny dne
24. 2. 1952 a z větší části ukončeny 30. 3. 1952,
takže 1. 5. 1952 byla třída odevzdána svému
účelu. Práce byly konány vesměs brigádnicky.
Ředitel školy sám odpracoval na úpravách 90
hodin. Veškeré práce i shánění materiálu spočívaly z největší části na předsedovi Místního
národního výboru panu Danišovi, který také odpracoval nejvíce hodin. Velkou podporu poskytl
patronátní závod Posista.
Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.
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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. Hlas hnízdící slepice; Olejářská firma;
Základní číslovka; B. Živočišný tuk z přežvýkavců; Modla;
Chybný čin; C. Jihoevropan; Rodový svaz; Nejvyšší karta;
Druh masa; D. Kód Ghany; 1.díl tajenky; Název písmene
F; E. Provaz se smyčkou; Rak. pohoří; Silný chlup na
bradě; Koordinační středisko transplantací (zkratka); F.
Uspokojení (zast.); Domácky Teodor; Tak nějak (zast.);
Angl. zápas; G. Presleyho jméno; Zkr. katedry západočeské univerzity; Inicály Nekudovy; Tričko bez rukávů; H.
Jméno herce Coneryho; Obydlí včel (mn.č.); Amer. film.
herec (1931–55); Mládě krávy; I. Kachní samec; Angl.
Anna; Slyšitelné vlnění; Jehličnatý strom; J. Dvouleté
obilí seté na podzim; Označení letadel Iráku; Obyvatelka hlavního města Francie; K. Vlastní obrovi; Bodná
zbraň; Nepravda; List papíru; L. Ploché písčité pobřeží;
Popravčí; Malý ret; Stanovená; M. El. nabitá částice;
Finské sídlo; Jméno prozaika Pavla; Existovat; N. Angl.
inkoust; Šicí vlákno; Sloven. ary; Ukazovací zájmeno;
O. Platidlo Evropské unie; Angl. skála; Textilní rostlina;
SVISLE: 1. Eskymácké obydlí; Název hlásky S; Primáti;
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2. Turecká tisk. agentůra; Domácky Kleopatra; Nepatrné
množství; 3. Citoslovce klapotu; Noční pták; Průhledná;
Slovensky ne; 4. Vykastrovaný býk; SPZ Rokycan; 3.díl
tajenky; Tedy; 5. Malá oj; Zkratka býv. rakouské měny;
Část; Dalekohled (obecně); 6. Domácky Kilián; Lyžařský
výtah; Neodborník; Jméno básníka Holze; 7. Somálská
studna; Povel; Tělní výměšek; Angl. vzduch; 8. Britský
ostrov; 2.díl tajenky; 9. Stromořadí; Latinský pozdrav;
Vidět; Podnos; 10. Mládě losa; Části domu; Rusalčí;
Angl. archa; 11. Zn. pracího prášku; Schválně; Teda;
Část vypouštěcího zařízení rybníka; 12. Syčení; Název
hlásky S; 4.díl tajenky; Zn. telluru; 13. Zařízení na mletí;
Usazenina; Ital. sopka; Značka kosmetiky; 14. Písemná
zkouška; Tělocvičný prvek; Zkratka nukleové kyseliny;
15. Vřídek na sliznici jazyka; Den řeckých slavností; Polodrahokam
POMŮCKY: ADAD, RONAY, KKE, DEAN
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Hloupost je lenost ducha, lenost je hloupost těla.
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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

DO VÁNOC UŽ ZBÝVÁ JENOM MALÝ KRŮČEK …
Letošní podzim se už nachýlil ke svému konci
a děti z mateřské školy se stejně jako zvířátka
v lese chystají na zimu. Začátkem prosince budeme
z okna vyhlížet první sníh, abychom mohli oprášit
boby a vydat se na kopec do Hrušovského parku.
Čekáme také příchod Mikuláše, čerta a andílka,
kteří školku každoročně navštěvují. A co Ježíšek?
S dětmi jsme si jistí, že už o nás ví. Dopisy, které
mu děti napsaly a nechaly za oknem, odnesl. Netrpělivě čekáme, zda pod stromečkem, který společně začátkem adventu ozdobíme, najdeme některá z našich přání. Snažíme se proto nezlobit, být
hodní na své kamarády a uklízet si po sobě hračky.
„Zas bude mít kabát ze sněhových vloček, do Vánoc už zbývá jenom malý krůček…“, zní píseň od
pana Hradeckého třídou Žabiček. Nejen Žabičky,
ale i děti z celé mateřské školy, připravují spolu
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s paními učitelkami besídky. Předškolní Veverky
se letošní rok promění ve třídu plnou Šmoulů, Žabičky rodičům představí Příběh sněhových vloček,
třída Myšiček si pro maminky připravila besídku na
téma Tetka vrána a nejmenší Berušky se promění
v broučky. Rodiče při této akci jistě potěší i vyrobená přáníčka a vánoční dárečky od jejich dětí.
Vánoční atmosféru ve školce si děti i paní učitelky
vždy užívají plnými doušky, ale všichni se už jistě
těší na prožití svátků v okruhu svých nejbližších.
Mateřská škola Štěrboholy Vám přeje krásné Vánoce, bohatého Ježíška a do nového roku 2018
mnoho štěstí, zdraví, pohody a lásky.
Tereza Wagnerová
a Renata Špinlerová
učitelky MŠ
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PLAVÁNÍ
2. A 3. ROČNÍKU

Plavání je od nového školního roku povinnou
součástí výuky na 1. stupni všech základních
škol. Pro žáky základní školy Štěrboholy se však
nejedná o nic nového – žáci 2. a 3. ročníku se
v rámci hodiny tělesné výchovy účastní plaveckého výcviku v plaveckém bazénu Hostivař každý
rok. Stejně je tomu i letos. Děti zde mají na
starosti vstřícní a milí instruktoři, díky kterým
překonali všichni i sebemenší strach z vody.
Žáci jsou rozděleni do několika skupin od
začátečníků po již zdatnější plavce a každé
pondělí se zdokonalují v plaveckých aktivitách.
Děti trénují jak různé plavecké styly a správnou
techniku, tak potápění, skoky do vody i správné
dýchání a splývání.
A co se žákům na lekcích plavání líbí nejvíce?
Překvapivě ne to, že nesedí ve školních lavicích
a neučí se, neboť, jak sami říkají, „my se na plavání učíme něčemu novému pořád“. Nejoblíbenější částí lekce je pro děti vždy její závěr – pár
minut určených k „řádění“ ve vodě. V tu chvíli
se celý bazén naplní šťastným dětským smíchem
a pomůcky a hračky do vody jsou doslova na
roztrhání. „Nám se nejvíc líbí skoky do vody,
třeba šipky z prkna, nebo když na konci hodiny
můžeme jezdit po skluzavce“, říkají žáci z 2. B.
Věřím, že dětem jejich nadšení vydrží i v nadcházejících týdnech a po skončení kurzu se bude
v bazénu každý cítit doslova jako ryba ve vodě.
Martina Valná
třídní učitelka 2. B
18
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
Během září jsme postupně zahájili cvičení ve
všech stávajících oddílech TJ Sokol Štěrboholy.
Děvčata z oddílu mladších žákyň I. a II. nás
vzorně reprezentovala na akci Sletová štafeta,
kde předvedla pódiovou skladbu a současně předala štafetový kolík TJ Sokol Štěrboholy s posláním pro XVI. všesokolský slet. Přehlídka sletových skladeb vyvrcholí v prvním červencovém
týdnu roku 2018 a my jsme již zahájily nácvik
skladby V Peřině. Skladba je určena pro mladší
žákyně I. a II., a pokud by se ještě někdo rád
zapojil do nácviku, je ten nejvyšší čas.
TJ Sokol Štěrboholy nabízí i další možnosti
cvičení, jako je cvičení rodičů a dětí, cvičení
předškolních dětí, cvičení školních dětí – gymnastická a všestranná průprava, zdravotní cvičení, ju-jitsu, nohejbal, volejbal, cvičení pro dospělé – fit trénink a kruhový trénink aj. Rozpis
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najdete na www.sokol.sterboholy.cz nebo na
www.dasa-cviceni.cz.
Děkujeme městské části, zejména našemu
panu starostovi Františku Ševítovi, za podporu
sportu v obci, jeho další rozvoj a zajištění skvělého zázemí.
Děkuji všem trenérům a začínajícím pomocnicím za obětavost a iniciativu. Odměnou jsou
pro nás usměvavé tváře dětí, jejich nefalšované
nadšení a radost z pohybu.
Velmi mne těší, že rodiče a následně i děti
přijímají sportovní činnosti jako nedílnou součást
způsobu života. Vždyť největším příkladem pro
své děti, jsme právě my ;o)
Těšíme se na Vás!
Dagmar Benešová
Za TJ Sokol Štěrboholy
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RC Klubiště, z.s.
K Učilišti 50/13
102 00 Praha 10-Štěrboholy
IČ: 027 82 430

Foto z akce HALLOWEEN
www.kamino-foto.cz

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

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
FOTO Z MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY POŘÁDANÉ
VE SPOLUPRÁCI S OS DT BORŮVKOVANY

www.kamino-foto.cz

Městská část Praha-Štěrboholy
společně s TJ Sokol Štěrboholy
Vás srdečně zvou na tradiční

MAŠKARNÍ

BÁL
sobota 24. 2. 2018
od 19:30 hod
vstupné 150,– Kč
v Sokolovně

ulice Granátnická 497/1
k tanci a poslechu zahraje

DUO AMIS

soutěž o nejlepší masku

Městská část Praha-Štěrboholy
společně s TJ Sokol Štěrboholy pořádají

v sobotu 27. 1. 2018 od 19:30 hod

SOUSEDSKÝ
PLES

v Sokolovně
ulice Granátnická 497/1,
k tanci a poslechu zahraje
hudební skupina REGENT,
po půlnoci reprodukovaná hudba
DJ Milan.

Vstupné: 150,–
Přijměte naše srdečné pozvání.
ZAHAJME PLESOVOU SEZÓNU VE ŠTĚRBOHOLECH!
Objednávky míst ke stolu na tel.: 608 580 583. Předpokládá se společenský oděv.

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

„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.
28
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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. a to je škoda, protože pravděpodobně
právě v ní, nebo okolo ní, se roku 1608 odehrála velmi
významná historická událost, díky které se Štěrboholy
dostaly do centra tehdejších evropských událostí. Tuto
událost 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“.
Ve druhém části tohoto článku (viz Štěrboholské listy
č. 2/2017) jsem popsal, jaké byly vzájemné vztahy Rudolfa II. a jeho mladšího bratra Matyáše Habsburského
a co předcházelo událostem, které vyvrcholily v roce 1608
celoevropsky významnou událostí přímo ve Štěrboholech.
v roce 1606 habsburští rodinní příslušníci zvolili tajně arcivévodu Matyáše hlavou rodu – podřídili mu tak de facto
císaře Rudolfa II. v Uhrách znovu vypukly vzpoury. Arcivévoda Matyáš se postavil do čela vzbouřenců a otevřeně
tak vystoupil proti svému bratru Rudolfovi II. Začátkem
roku 1608 slíbil Matyáš Habsburský dopisem pomoc rakouským a uherským stavům proti císaři Rudolfovi II.,
a tím vznikla konfederace rakouských a uherských stavů.
„Konfoederace stavů“ různých zemí se v roce 1608 stává
hlavním stavovským heslem. Stavy v konfederacích vidí
posílení své síly v boji s centrální panovnickou mocí.
Dne 15. dubna 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.
Dopředu poslal na Moravu své posly s vyhlášením, že
nevstupuje do země jako uchvatitel, ale jako zachránce.
Dopředu deklaroval, že jeho vojsko chce pouze volný průchod ku Praze a že za veškeré jeho zaopatření (potraŠtěrboholské listy 3/2017

viny a pití pro vojáky, krmivo pro dobytek a ubytování)
bude platit ve slušných cenách hotově. Moravské stavy
v čele s Karlem st. ze Žerotína a tehdy ještě hrabětem
Karlem z Lichtenštejna (Matyáš se Karlovi z Lichtenštejna odměnil za jeho služby povýšením do knížecího
stavu 20. prosince 1608), již léta nespokojení s vládou
Rudolfa II., vystoupili proti Rudolfovi II. s velkou rázností
a otevřeností. Byli ještě radikálnější než Uhři a Rakušané. Sami svolali, v rozporu s vůlí císaře Rudolfa II.,
sjezd do Ivančic, ke kterému se dostavili také zástupci
uherských a rakouských stavů. Tam byla 19. dubna uzavřena smlouva, kterou Moravané přistoupili k rakousko-uherské konfederaci. Tato smlouva byla ještě širší než
smlouva z 1. února 1608 z Prešpurku. Stavy Království
uherského, Dolních a Horních Rakous a Markrabství moravského v ní potvrzují smlouvu prešpurskou na obranu
míru vídeňského a žitvatorockého a uzavírají mezi sebou
věčný a nezrušitelný spolek. Kdyby proti konfederovaným
zemím vystoupil nějaký nepřítel, zavazují se všechny ve
smlouvě zúčastněné stavy k vzájemné pomoci na život
a na smrt „simul vivere ac mori teneri“. a tím myslely zúčastněné stavy i nepřítele, který by proti nim zdvihl zbraň
za příčinou náboženství „aut religioso colore“.
S odvoláním se na tyto záruky chtěly zúčastněné stavy
získat také stavy české a slezské. To byl plán, za nímž stál
hlavně Karel st. z Žerotína. Ale jeho plány narazily na odpor
Čechů a nerozhodnost Slezanů. Češi se postavili rozhodně
proti Matyášovi a konfederovaným stavům. Neposlechli výzvy
Matyáše Habsburského, aby se dostavili na sněm do Čáslavi, vyhlášený nejdříve na 4. května 1608 a poté odsunutý na
14. května 1608. Báli se vojenské moci Matyáše, jehož vojsko
o síle cca 25 000 mužů táhlo směrem k Čáslavi. Češi se cítili nemile dotčeni aktivitami moravských stavů a kalkulovali
s tím, že v situaci, která nastala v dubnu 1608, spíš vymůžou
víc práv a svobod na Rudolfovi II. než na Matyášovi. Také Slezané dali přednost opatrné politice před rozhodným krokem,
který by je zavedl do tábora konfederace.
Matyáš se svým vojskem dorazil 4. května 1608 k tehdejšímu Německému Brodu (dnes Havlíčkův Brod). Dne
10. května 1608 přijel do Čáslavi. Sem se k němu rozjel i kardinál František z Ditrichštejna, který měl dobré
vztahy s oběma rozhádanými bratry a snažil se jako
prostředník celý spor urovnat. Kromě něj k Matyášovi
dorazila nejrůznější poselstva stavů, nejvyšších zemských
úředníků a soudců. Ti se snažili s Matyášem vyjednat,
aby celý spor skončil smírně oboustranně výhodnou dohodou. Matyáš, opět proti vůli Rudolfa II., povolal na
14. května 1608 do Čáslavi všechny hejtmany, zástupce
stavů, a to jak panského, tak rytířského, zástupce krajských měst, papežského legáta a španělského velvyslance
s tím, že jim právě zde předá svou rezoluci.
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Dne 7. května 1608 Rudolf II. pod tlakem pochodu
Matyášova vojska do Čech povolal do Prahy generála
Jana Tserclaese Tillyho s celým jeho vojskem a s vojsky
jiných suverénů a poručil jim postavit vojenský tábor ve
vesnicích okolo obory Hvězda.
Císař Rudolf II., aby uklidnil situaci a udržel si podporu
českých stavů, svolal na 19. května 1608 obecný sněm do
Prahy a dosadil za své komorníky dva zástupce českých
evangelíků. Také rozeslal posly do všech krajů, aby páni
na obecný sněm dorazili se svými vojsky a připojili se
s nimi k vojskům pod velením generála Tillyho. Když to
zjistil Matyáš, dal se se svým vojskem na pochod k Českému Brodu.
Obecný sněm, svolaný do Prahy na 19. května 1608
císařem Rudolfem II., začal po obřadném zahájení svá
jednání a 23. května 1608 na něm začal jednat se stavy
i císař Rudolf II osobně. To bylo něco nebývalého, protože před tímto datem císař Rudolf II. několik let vůbec
nikoho nepřijímal, s nikým nemluvil a šeptalo se, že je již
pravděpodobně mrtvý. Do Prahy na obecný sněm dorazili i zástupci uherských, rakouských a moravských stavů
a velvyslanci arcivévody Matyáše Habsburského.
Dne 26. května 1608 přednesli zástupci stavů císaři
Rudolfovi II. svých 25 artikulů, ve kterých žádali mimo
jiné i náboženské svobody. Po přednesení těchto artikulů
vystoupili na sněmu vyslanci arcivévody Matyáše. Císař
Rudolf II. odpověděl na 25 artikulů 29. května 1608. Odvolal se na fakt, že v zemi je cizí vojsko, některé artikuly přímo potvrdil a u některých požádal stavy o odklad
(zejména u náboženských artikulů) na sněm, který bude
svolán později po vyřešení současné situace. Zároveň vyhlásil tzv. mustruňk neboli přípravu vojska proti Matyášovi. Pod Vyšehradem se druhého dne sešlo přes 18 000
mužů pěchoty, 1 500 mužů jízdy a 5 000 naverbovaných
Valonů s tím, že v pražských městech bylo pohotově dalších 10 000 vyzbrojených mužů. Praha se dle rozkazů
připravovala na boj – hlídky v městských bránách byly
zesíleny a před opevněním byly stavěny dělostřelecké posty a další zemní opevňovací prvky. Na vrchu Žižkov bylo
postaveno velké polní opevnění, které ihned obsadilo několik praporů mužstva a silné dělostřelecké baterie. Když
to zjistil arcivévoda Matyáš, přesunul se se svým vojskem
3. června 1608 k Dubči, odkud jezdili jeho vyslanci na jednání obecného sněmu do Prahy. Mezi oběma vojenskými
tábory jezdily malé oddíly a hlídky, a tak srážky a potyčky,
vyvolávané oběma stranami, byly na denním pořádku.
Vesnice před Prahou (dnes součásti Prahy) opět trpěly.
Stavy dál jednaly – zástupci arcivévody Matyáše jezdili
na jednání nejprve z polního tábora u Dubče, a když arcivévoda Matyáš 15. června 1608 přesunul svůj tábor na
pole mezi Malešice a Štěrboholy s velitelským stanem ve
Štěrboholech, byly nedaleko od ležení na vhodném vrchu
(pravděpodobně Homole) postaveny dva veliké stany,
v nichž se denně setkávali zástupci obou stran a jednali,
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což trvalo do 18. června 1608. Vojenské ležení v okolí
Štěrbohol bylo podle dobových pramenů stejně velké jako
celá tehdejší Praha.
Zde, ve stanech na vrchu nad Šterboholy, byly postupně vyjednány podmínky tzv. libeňského míru, který
se tak jmenuje podle zámečku Libeň, kde byl stavy slavnostně vyhlášen 24. června 1608. Císařem Rudolfem II.
byl podepsán 25. června 1608. V této smlouvě, mimo
jiné, svěřil Rudolf Matyášovi vládu nad Moravou, Uhrami
a Horními a Dolními Rakousy, ve své oblasti vlivu si ponechal jen Čechy, Lužici a Slezsko a přislíbil mu, že se
stane následníkem českého trůnu. To potvrdily i české
stavy. Tento libeňský mír stvrdil svým podpisem v táboře
u Štěrbohol o dva dny později i arcivévoda Matyáš. Rudolf II. v něm spolu se stavy Království českého slíbil,
že věrně a upřímně dostojí všem podmínkám vídeňského
míru z r. 1606 a za druhé se jak Rudolf, tak Matyáš zavázali, že rozpustí svá vojska, při čemž garanci za rozpuštění císařského vojska převzali čeští stavové. Toto ustanovení je pro budoucnost zvláště důležité. Císař Rudolf
i stavy Království českého „slibují, že lid válečný najatý
i domácí neprodleně rozpustí a nebudou ho k škodě arciknížete Matyáše a zemí s ním spojených zdržovati ani po
rozpuštění zase najímati. Stavové čeští připovídají, jestli
by takovým lidem válečným arciknížeti Matyášovi a zemím spojeným co na škodu před se vzato bylo, že proti
němu s arciknížetem a sjednocenými zeměmi za jedno
státi a proti němu se postaviti chtějí až do nejvyššího přemožení“. [Desky zemské 134, stříbr. kšaftů 1608–1609]
Ale v táboře u Štěrbohol se odehrálo ještě několik důležitých věcí, a to za prvé – 29. června 1608 zde byla podepsána
tzv. „štěrboholská konfederace“. Uherské, rakouské a moravské stavy doposud svůj spolek zaměřili jen proti Rudolfu
II. Ale právě před Prahou r. 1608 uzavřeli zástupci těchto
spojených zemí, kteří Matyáše doprovázeli na jeho tažení
do Čech, tajnou smlouvu, jejíž hrot byl obrácen i proti samotnému Matyášovi. Ve Štěrboholech 29. června 1608
podepsali listinu, která dala přesný a otevřený význam neurčitým slovům z ivančické smlouvy. Slova „vel gualemcungue
aliam ob causám iustam et legitimam“ jsou ve štěrboholské smlouvě jasně specifikována. Vztahují se na svobodu
svědomí a náboženství a stavy všech zemí mají holdování
novému panovníkovi učinit závislým na uznání tohoto stanoviska. Kdyby proti tomu vznikl jakýkoliv vážný odpor,
má jedna země poskytnout druhé rady a pomoci. Mezi
podepsanými jsou hlavní zástupci stavovského hnutí všech
konfederovaných zemí (tzn. Uhry, Dolní a Horní Rakousy
a Morava) a to Karel ze Žerotína, Jiří Thurzo, Richard ze
Starhemberka, Jiří Tschernembel a další. Byl to jasný výraz
nedůvěry k arcivévodovi Matyášovi. Pánové dobře vycítili, že
rakouský arcikníže, kterého ovládal tehdejší vídeňský biskup
Melchior Khlesl, se s jejich stavovskými a náboženskými požadavky nikdy nesmíří – jedině snad v nouzi a z donucení.
Chtěli se tím pojistit do budoucnosti.
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A za druhé – 27. června 1608 zde byla slavnostně císařskými komisaři a osobně kardinálem Františkem z Ditrichštejna odevzdána arcivévodovi Matyášovi uherská
koruna sv. Štěpána, uherský královský meč sv. Štěpána,
zlaté uherské korunovační jablko, korunovační žezlo, dva
páry střevíců sv. Štěpána a jeho drahocenné korunovační
roucho. Tyto relikvie měl doposud v držení císař Rudolf
II. a byly uloženy v pokladnici na Karlštejně. s tím, že
předal vládu nad Uhry svému bratrovi Matyášovi, předal mu i drahocenné uherské insignie na znamení smíru
a respektu. Od Prahy přijel do Štěrbohol velký průvod
kočárů, ve kterých jeli císařští komisaři a velvyslanci, církevní hodnostáři a další zástupci dvora. V čele jel kardinál
František z Ditrichštejna. Proti nim vyjeli uherští magnáti
a další uherští zástupci. Celý průvod projížděl slavnostně
nastoupeným vojskem arcivévody Matyáše. Na kraji Štěrbohol, v ose silnice, byl postaven veliký zelený stan, pod
kterým čekal arcivévoda Matyáš v doprovodu uherských
církevních hodnostářů v čele s biskupem z Vezpremu. Po

Rudolf II.

Matyáš Habsburský

František z Ditrichštejna Melchior Khlesl
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latinských proslovech a předání uherských insignií nastoupené vojsko třikrát vypálilo ze všech zbraní. Následovala
velká hostina, na kterou byli pozváni všichni přítomní pánové (dobové zdroje uvádí, že se jednalo o stovku osob).
Stoly byly zastřešeny a stály na štěrboholské silnici. Tím
byly spory mezi oběma bratry, Rudolfem II. a Matyášem
Habsburským, na čas urovnány. Dne 30. června 1608 se
dalo Matyášovo vojsko na pochod od Štěrbohol, a to
dvěma směry – směrem na Tábor a směrem na Přelouč.
Veliké vojenské ležení v okolí Štěrbohol bylo zapáleno.
Dobové prameny mlčí o tom, co se stalo se samotnou
obcí Štěrboholy – jestli byla také zapálena, nebo zda byla
ušetřena.
Další zmínka v archivech je o Štěrboholech z roku
1633 – ale o tom v dalším pokračování …
pokračování příště
Ing. Jiří Sissak

Karel st. ze Žerotína

hrabě Karel
z Lichtenštejnu

uherská koruna Sv. Štěpána
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KOUPÍM RODINNÝ DŮM VE ŠTĚRBOHOLECH. TEL.: 604617788

ZAHRADNÍ, LESNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
PRO PRÁCE PO CELÝ ROK
Fasády

Interiéry

Rekonstrukce

• zateplovací systémy
• opravy a nátěry
• zednické, klempířské
a štukatérské práce

• návrhy
• dodávka interiéru
• montážní práce

• bytů, domů
• komerčních objektů
• půdní vestavby

www.stigma-praha.cz

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

STIGMA, spol. s r.o.
Tel.: +420 774 435 012
info@stigma-praha.cz
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HAMR – SPORTOVNÍ HALA ŠTĚRBOHOLY
Na závěr listopadu hostil sportovní
areál HAMR – Štěrboholy významnou badmintonovou akci – Mistrovství Evropy juniorů do 17 let, které
organizoval Český badmintonový
svaz. Na štěrboholských kurtech se
představila širší juniorská evropská
špička. Devítidenní turnaj byl rozdělen na soutěž družstev a soutěž jednotlivců a zúčastnit se jej letos mohli
hráči narození v roce 2001 a mladší.
Týmy se o titul mistra Evropy utkaly
od 21. do 25. listopadu, soutěž se
hrála na 5 utkání (dvouhra chlapců
a dívek, čtyřhra chlapců a dívek,
mix). Podle počtu přihlášených týmů
byly jednotlivé národní reprezentace
rozděleny do skupin hraných systémem „každý s každým“, z nichž vítěz,
případně tým na druhém místě, postoupil do vyřazovací fáze. Hned po
týmové soutěži začal individuální turnaj. Výsledky turnaje můžete nalézt
na www.mmbadminton.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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Barbora Israeljan Mokrošová
Recepce
HAMR – Štěrboholy
tel.: 734 428 970
U Školy 430,
102 00 Praha 10-Štěrboholy

www.hamrsport.cz
www.facebook.com/hamrsport.cz

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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Hledá se
Ježíšek

Ahoj, jmenuji se Anicka.
Bydlím v detském domove
ě a hledám Ježíška.
Takového, který by mi splnil prání.
Vím, že tu pro me nekde žiješ!
Ježíšku, sejdeme se

od 22. 11. v Europarku.
Tvoje Anicka.

