HISTORIE
KULTURNÍ AKCE
ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT

SLOVO
STAROSTY
Milí spoluobčané,
po poměrně dlouhé zimě si konečně užíváme
teplého počasí, které nás vyzývá k vycházkám,
sportovním aktivitám, ale také k práci na zahrádkách, chatách a chalupách. Pilně se pracuje
i na všech stavbách v městské části.
Dokončuje se hrubá stavba nové budovy
úřadu městské části. Termín dokončení je plánován na červenec 2018. V poslední době se
mnoho z Vás ptá, co bude ve věži na budově
úřadu. Na všech čtyřech stranách věže budou
umístěny analogové hodiny. Tento charakteristický radniční prvek vznikl na základě dohody
s architekty z Institutu plánování a rozvoje
hl. m. Prahy a Kanceláří veřejného prostoru.
Zajímavostí je, že hodinový stroj dodává rodinná
firma, která se mimo jiné stará o hodinový stroj
Pražského orloje.
Rychle postupují také práce na budově základní školy. Stavební práce probíhají v souladu
s harmonogramem přestavby. V současné době
je dokončena většina bouracích prací na stávající budově, betonují se podlahy. Stavbu za
městskou část odborně dozoruje externí firma
SGS a. s.. Předpokládaný termín dokončení je
červenec 2019.
Na posledních veřejných zasedáních zastupitelstva MČ v roce 2018 proběhly otevřené diskuze s občany. Jedno z diskusních témat byla
pokračující stavba FINEP Malý Háj. Developer
přišel se záměrem změnit projekt ve východní
části stavby z původních řadových rodinných
domů na domy bytové o 2–7 patrech. Tyto
domy by stály necelých 70 metrů od stávajících
domů v ulici Pod areálem, a to na již zvýšeném
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terénu. Důvodem navýšení terénu je odkanalizování celé oblasti směrem do Dolních Měcholup.
Již před veřejnou diskuzí zastupitelstvo zaujalo
k této změně odmítavé stanovisko a informovalo o něm developera. Zamítavé stanovisko
bylo také podpořeno peticí proti této výstavbě,
ke které se připojilo přes 100 místních obyvatel
zejména z nejbližšího okolí stavby projektu Malý
Háj. V současné době trváme na zachování linie
řadových domů v celé řadě nad stávající výstavbou v ulici Pod areálem.
Dalším veřejně projednávaným tématem,
byl návrh studie VRÚ (velké rozvojové území –
Štěrboholy, Dolní Měcholupy a Dubeč). Jedná
se o materiál, který bude sloužit jako podklad
pro změnu územního plánu hl. m. Prahy v této
lokalitě, která je přes 25 let vedena jako územní
rezerva. Pokud bude na magistrátu tato změna
schválena a zapracována, budeme mít jasnou
představu a pravidla pro to, jak se bude naše
městská část rozvíjet v dalších 20–30 letech.
Rozvojem se myslí především zástavba rodinných domů či bytových domů s maximální výškou do 3 pater. S tímto rozvojem vznikne i nová
dopravní infrastruktura a tzv. obchvat Štěrbohol směrem od Dubče s přímým napojením na
Jižní spojku (viz mapa). Ve výhledu se na tomto
území počítá i s dalším školským zařízením.
Tato studie vzniká ve všech třech městských
částech souběžně, společně bude předána IPR
Praha a měla by se promítnout do nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy.
Právě se dokončuje realizace nového FIT-Parku v parku Hrušov, kde si budou moci při
procházkách či jiných sportovních aktivitách zacvičit mladí i ti dříve narození. FIT park vzniká
za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy.
Do parku Hrušov plánujeme v budoucnu i herní
sestavu pro děti. Postupně se také v parku snažíme zvyšovat podíl zasazených stromů.
Koncem března jsem jako člen hodnotící komise spolu se starostou a místostarostkou Prahy
15 vybíral nejhezčí tulipán v Europarku. Výběr
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byl velice těžký, neboť tulipánů ze základních
škol Prahy v Europarku vykvetlo opravdu hodně.
Na vítězi jsme se shodli jednomyslně. První cenou pro vítěznou třídu byl společný zájezd na
pohádkový zámek Moritzburg v Německu.
Rád bych upozornil na výjimečnou akci
v prostorách nákupního centru Europark. Vernisáží zde byla zahájena výstava obrazů Emila
Filly a jeho žaček Aleny Antalové a Daniely Benešové. Lákadlem byl zejména obraz Zátiší s jahodami, který dosud nebyl veřejně vystaven. Jak
řekl organizátor této malé výstavy: „Když lidé
nejdou za kulturou, musí kultura přijít za nimi
tam, kam chodí nejvíce – do nákupního centra.“
Zajímavá myšlenka a zajímavé obrazy.
Ve fotopříloze se ještě vracím do zimního
období, kdy se konaly akce pořádané městskou částí ve spolupráci s TJ Sokol Štěrboholy.
V lednu to byl nově Sousedský ples a v únoru
Dětský karneval a Maškarní bál pro dospělé.
Přeji Vám všem prosluněné jaro.
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

ZPRÁVY

ZE ZASTUPITELSTVA MČ
Výběr z usnesení zastupitelstva městské části
Praha-Štěrboholy prosinec 2017–březen 2018
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
schvaluje
–
prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce
prostor v objektu č. p. 50 v ul. K učilišti
Rodinnému centru Klubiště za stávajících podmínek do 31. 12. 2018;
– prodloužení doby nájmu části pozemku parc.
č. 375/1 v k. ú. Štěrboholy společnosti
BigBoard a. s. se sídlem Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4, za účelem umístění dvou reklamních zařízení do 15. 3. 2021 za stávajících
podmínek;

MÍSTNÍ KNIHOVNA
KNIHOVNA otevřena každou středu
od 16 do 18 hod.
Nově na adrese: K Učilišti –
v budově Klubu seniorů

–
1. převzetí záštity nad mistrovstvím republiky v badmintonu dospělých, které se bude
konat ve Sportovní hale Štěrboholy ve dnech
2.–4. 2. 2018;
– 2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
tuto akci Českému badmintonovému svazu ve
výši 200 000,00 Kč, dotace podléhá vyúčtování s rozpočtem městské části a bude poskytnuta z účelové dotace poskytnuté městské
části z odvodu výherních hracích přístrojů.

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

–
1. rozpočet městské části Praha-Štěrboholy
na rok 2018 jako schodkový v objemu příjmů ve výši 22 470 000,00 Kč, objem výdajů
ve výši 38 879 000,00 Kč; schodek ve výši
16 409 000,00 Kč je kryt třídou 8 – financování;

MČ NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK
pod adresou:
Štěrboholy–dobrá volba
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– 2. rozpočet ekonomické činnosti městské části
Praha-Štěrboholy na rok 2018 v objemu příjmů ve výši 4 446 000,00 Kč a výdajů ve výši
9 000,00 Kč;
–
3. plán investičních akcí, předpokládaných
k realizaci v roce 2018;
– 4. střednědobý výhled rozpočtu městské části
Praha-Štěrboholy do roku 2023;
– 5. úpravy rozpočtu městské části na rok 2018;
– podání žádostí o investiční dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v roce
2018 v kapitole 10 na akce:
– 1. přestavba ZŠ Štěrboholy,
– 2. výstavba komunitního centra Praha-Štěrboholy
– zpracování projektové dokumentace,
–
3. výsadba a zdravotní řezy veřejné zeleně
v MČ Praha-Štěrboholy;
– 1. rozpočet Základní školy a Mateřské školy
Praha 10-Štěrboholy na rok 2018 jako vyrovnaný ve výši 15 541 320,00 Kč;
– 2. střednědobý výhled rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Praha 10-Štěrboholy;

od kompostárny) přímo na kruhový objezd plánovaný na ulici K Lesíku směrem k Pražskému
okruhu a zároveň ponížení statutu současné
komunikace (od kompostárny) na pěší a cyklistickou stezku;
pověřuje
společnost Petronium s.r.o. se sídlem Rud.
Vaška 500, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,
výkonem zadavatelských činností podle zákona
o veřejných zakázkách s výjimkou rozhodování;
navrhuje
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
městské části na rok 2018 na náborový příspěvek
pro nového pedagoga a poskytnutí mimořádných
odměn stávajícím zaměstnancům školy v souvislosti se ztíženými pracovními podmínkami při
probíhající přestavbě ZŠ Štěrboholy.

– termíny konání řádných zasedání Zastupitelstva
městské části Praha-Štěrboholy v 1. pololetí
roku 2018:
21. 3. 2018
25. 4. 2018
23. 5. 2018
20. 6. 2018
–
výzvu k podání nabídky na pravidelnou
údržbu veřejně zeleně v městské části PrahaŠtěrboholy – tj. sekání, sběr listí, řez a tvarování živých plotů – na období 2018–2022;
–
podkladovou studii „Východní město“, zpracovanou na základě Memoranda o spolupráci
dotčených městských částí, s podmínkou
změny napojení komunikace od budoucí konečné tramvaje Malý Háj (dnes komunikace
Štěrboholské listy 1/2018
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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).

SOUSEDSKÝ PLES

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

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

Jak se registrovat k odběru
informativních SMS?
1/ Prostřednictvím webových stránek
http://sterboholy.smsbrana.cz
2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy
Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám
jen pár minut.
6 pro již zaregistrované.
Neplatí
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

KLUBOVKA

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
Harmonogram VOK na 1. pololetí 2018
vždy ve čtvrtek
11. 1. 2018
15. 2. 2018
15. 3. 2018
12. 4. 2018
17. 5. 2018
14. 6. 2018

14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
16.00–20.00 hod.

Harmonogram VOK na BIO odpad na
1. pololetí 2018
vždy v sobotu od 9.00 – 12.00hodin, ul. Výrobní

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!

17.3.2018
14.4.2018
5.5.2018
26.5.2018
16.6.2018
VODOROVNĚ: A. Nedostatek; Římsky 1556; B. Asijský sokol; Římsky 19; Domácky Eduard; C. Chemické
sloučeniny; Benátský kupec a cestovatel; Umíněný zápor; Liberecké výstavní trhy (zkr.); D. 1.DÍL TAJENKY;
E. Kořist; Domácky Alexandr; Část opery; Tnout; F. Domácky Oldřich; Kyt; Sloven. jinak; Zn. titanu; G. Syn
Adama a Evy; Angl. ty; Který; Cévní tekutina; H. Inic.
herce Sloupa;2. DÍL TAJENKY; Italsky ano; I. Austr.
sídlo; Tep; Hřeb zlatý; Mezinárodní kamionová doprava
(zkratka); J. Holenku; Domácky Severin; Mládě slepice;
Obchodní akademie; K. Polévkový knedlíček; Lotyšské
platidlo; Letadlo; Čín.váhová jednotka (96,7 kg); Praotec Čechů; L. Severští paroháči; 3. DÍL TAJENKY; Na
pevno (slang); M. Manželka Johna Lennona; Tajné číslo;
Inic. Janáčka; Zn. Americia; N. Schválně; Model automobilky Kia; Ozvěny; SVISLE: 1. Výplň oken; Spoje provedené šitím; Poštovní novinová služba; 2. Oteklé; Angl.
moře; Zn.mouky; 3. Připevnit lepidlem; Obrněné vozidlo;
8
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Bitka; 4. Domácky Oliver; Koupací nádoby; Výzva; Rezignovaný souhlas; 5. Celní kód Ukrajiny; Polovina; Domácky Tomáš; Spojené státy; Čídlo čichu; 6. Napolo;
Autralský pštros; Sokolská slavnost; Nahý lidský model;
7. Mimo zákon; Citoslovce údivu; Svoje; Sbor zpěváků;
8. Elementární částice; Domácky Alena; Cirka; Ochotně;
9. Římsky 511; Mužské jméno (26.10.); Název písmene
L (hov.); Nedobro; 10. Fr.sídlo; Slov.jiný; Stará fr. mince;
Část krku; 11. Vdechnutí; MPZ Kenji; Sydokopytníci;
Zaměstnání (z něm.); 12. Inic. Anderlové; Spílat; Kus
ledu; Sečná zbraň; Emílie (domácky); 13. Uchopit; Název hlásky S; Snížený tón; 14. Seknouti (knižně); Pohled
(knižně); Středověká klatba
POMŮCKY: EXLEX, LENS
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý.
9

HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ

Č. p. 115
patří Františku a Anně Richterovým. Sami bydlí v Praze. Nájemníky tu jsou: respicient finanční
stráže Josef Ostrý a Urbánek.

Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.
Č. p. 101
v r. 1931 na „Petráčkově poli“ (tak se také
říkalo, než se ujal název v Nové ulici) postavili
manželé Václav a Marie Stejskalovi. Václav byl
zaměstnancem El. pod. hl. m. Prahy. Zemřel
v r. 193[?]. Vdova se synem Václavem (10 r.)
tu bydlí i dnes. V podkroví má nájemníka Daniše.
Č. p. 102
v pořadí v Nové ulici patří od r. 1931 Karlu
a Marii Hejzlarovým. Marie je rozená Hojková,
sestra Josefa z č. p. 7 a Anny Mutínské, č. p. 9.
Karel je skladníkem v Hostivaři u fy. O. Podhajský. Má syna Niliče (12 r.).
Č. p. 103
v Nové ulici postaveno v r. 1931 Rudolfem
a Alžbětou Maisovými. Mais je lakýrníkem. Má
dceru Olgu (17), bydlí u nich nájemník Nepraš
Ant.
Č. p. 104
postavili 1931 si v Nové ulici František a Marie
Kuchařovi, kteří tu sami bydlí.
Č. p. 105
též v Nové ulici v 1931 postavila Marie Hásová
a od r. 1932 vlastní je Jakub a Marie Pýchovi.
Bydlí [u] nich rodina Kozelkova.
Č. p. 106
stavěno vedle č. p. 105 Josefem Radou 1932
a od r. 1933 je knihovně připsáno Tomáši a Františce Maisovým z Prahy, kteří sem jezdí jen na
letní byt.
10

Č. p. 107
též v Nové ulici od r. 1932 patří Anně Humešové. Sama tu nebydlí. Domek obývají nájemníci.
Všechna další č. p. až do č. 122 jsou v Nové ulici.
Stavěna v letech 1931-33.
Č. p. 108
patří Josefu a Miladě Hojkovým, kteří mají
dvě dcery Jiřinu (14 r.) a [?] (5 r.). Bydlí tu též
nájemník Jan Kliner.
Č. p. 109
od r. 1932 vlastní po Marii Hásové František
a Kateřina Pithardtovi.
Č. p. 110
vlastní Josef Červenka.
Č. p. 111
Bohumil a Marie Svojtkovi.
Č. p. 112
Josef a Ludmila Vondráčkovi. Je zaměstnán
v Plynárně hl. m. Prahy. Má dvě dcery Zdeňku
(11 r.) a [?].
Č. p. 113
je knihovně připsáno Josefu a Antonii Sládečkovým. Mají obchod smíšeným zbožím. Nájemníkem je Grunt.
Č. p. 114
patří Janu a Anně Mičkovým. Mají dospělého
syna.
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Č. p. 116
patří pražské občance Pavlíně Deltové, sama
tu nebydlí. Bydlí tu nájemník Ant. Hroneš, zaměstnanec Elektr. podniků hl. m. Prahy, s manželkou Marií, roz. Stachovou (viz str. 35). Mají
6letého syna Miroslava.
Č. p. 117
je připsáno manželům Vojtěchu a Anně Marouškovým.
Č. p. 118
vlastní manželé Antonín a Anna Kroužilovi.
Č. p. 119
po Miluši Veselé je knihovně připsáno Emilii
Wächterové.
Č. p. 120
od r. 1934 vlastní Anna Příhodová, která
tu má obchod střižním zbožím. Manžel její má
v Praze krejčovský závod.
Č. p. 121
postaveno v r. 1938 proti č. p. 100, uzavírá
Novou ulici. Vlastníkem je Alois Kutil ze Strašnic.
Bydlí tu uprchlík ze Sudet Veselý, bratr Klingrové
z č. p. 135 – Žid Adolf Klindera, poštovní zaměstnanec. Též Oldřich Sýkora s manželkou Karlou
roz. Jelínkovou z č. p. 60.
Č. p. 122
----

Č. p. 126
je zase v Nových Štěrboholech. Prvním vlastníkem byli Alois a Jindřich Hádovi, po nich Václav a Valerie Šifaldovi. Ti se 1939 odstěhovali do
Prahy IV. a domek pronajali Františku a Antonínu
Horčíkovým za roční nájem 1800 K.
Č. p. 127
postaveno na č. kat. [?] a v 1935/6 připsáno
knihovně Kamile Kuchařové, dceři Václava a Marie (z č. p. 21), ti tu jsou na výměnku.
Č. p. 128
postaveno při státní silnici pod č. p. 42 a je od
r. 1935 knihovně připsáno Františku a Anně Kolmanovým. Je to patrový dům s několika nájemníky. V domě je hostinec, nájemcem je Loskot.
Č. p. 129
je „v Kuťatech“ při silnici do Kyj na č. kat.
[?]. Je knihovně 1932/3 připsán na Ottu Hrubého
a Emilii Kynclovou. Bydlí tu Otta Hrubý s rodinou. V nájmu má Františka Vršu s manželkou.
Č. p. 130
postaveno na č. kat. 277/[?]. Sousedí
s č. p. 99. Postavil je František Werner z č. p.
5 a prodal 1933 Janu Vaníčkovi. Ten v r. 1934
dal připsati dceři Terezii, provdané Matějkové. Ta
v r. 1936 prodala manželům Bohumilu a Barboře
Horským. Horský byl zaměstnancem hl. m. Prahy
ve výslužbě. V r. 1938 v létě byl raněn mrtvicí.
Zemřel. Dnes tu bydlí vdova s nájemníky Bohumírem Duškem, kanc. ofic. hl. m. Prahy, a jeho
rodinou.
Pokračování příště.

Č. p. 123, 124, 125
jsou zajištěna pro nepostavené domky v této
ulici.
Štěrboholské listy 1/2018
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ŠTĚRBOHOLY
V DATECH
HISTORIE

Výpis ze školní
kroniky Štěrbohol
(1952–1955)

Školní rok 1952/53
Zahájení školního roku se uskutečnilo dne
1. 9. 1952 za účasti zástupců všech složek v obci
a rodičů. Učitelský sbor zůstal stejný až na M.
Mrázovou, která byla přeložena na střední školu
v Jílovém. Náhrada za pí. Mrázovou nebyla
žádná.
Škola v přírodě
na straně 267 školní kroniky je uveden záznam o škole v přírodě v Krkonoších, kdy hlavním vedoucím byl Jaroslav Miffek.
Učitelský sbor 1953
Od 1. 9. 1953 došlo k úplné změně v učitelském sboru. M. Mrázová byla přeložena na
osmiletou střední školu v Jílovém a B. Turková
zažádala o přeložení do Prahy. Byla ustanovena
na škole Dukelských hrdinů ve Vysočanech. Na
školu byla jmenována:
Marie Pospíšilová z národní školy ve Vraném n/Vltavou,Zdeněk Kondelík z národní školy
v Horšovském Týnu (oba dojíždějí, M. Pospíšilová z Prahy a Z. Kondelík z Dubečka).
Třídní učitelé:
1. třída – Jaroslav Miffek
2. třída – Marie Pospíšilová
3. třída – Zdeněk Kondelík
12

Sběr odpadových surovin a bylin
Předpis na rok 1954 byl školou splněn do
pololetí takto: papír 40 %, textil 50 %, korek
200 %, kopřivy 96 %, heřmánek 75 %, maceška
polní 18 %. Za nejlepší výkon ve sběru byli odměněni: A. Daniš, V. Vostrá, J. Bárta.
Škola v přírodě
byla uskutečněna ve Stachách na Šumavě
v chatě Javorina. Celkem se zúčastnilo 40 žáků
všech postupných ročníků pod vedením učitelky
M. Pospíšilové a pomocnic z řad maminek, Štěpánky Danišové a V. Bartáčkové.
Ukončení školního roku
Školní rok 1953/54 byl ukončen dne
26. 6. 1954. Odpoledne se konala v hostinci
„U Slunce“ oslava za účasti široké veřejnosti
a zástupců všech složek. Po vystoupení žactva
složili čekatelé do Pionýrské organizace slavnostní slib.
Školní rok 1954/55
Školní rok byl zahájen 1. 9. 1954 krátkou
oslavou za přítomnosti všech složek v obci.
Oslava a zahájení byly provedeny v restauraci „U
Slunce“. Počet tříd byl zvýšen od 1. září na čtyři:
1. třída Jaroslav Miffek
2. třída Jitka Vosátková
3. Marie Pospíšilová
4. Zdeněk Kondelík
(ve škole je celkem 98 žáků).
Již od nastoupení Jitky Vosátkové bylo patrno, že nová soudružka učitelka nemá správný
Štěrboholské listy 1/2018

poměr k učitelské práci, o které prohlásila, že
je to její životní omyl, že ji to nebaví. Její povaha se projevovala nejen v práci ve škole ale
i v přípravě. Po několika neomluvených absencích zažádala o ukončení pracovního poměru ke
dni 31. prosince 1954.
Nácvik na spartakiádu
S nácvikem prostných na 1. celostátní spartakiádu bylo započato koncem listopadu 1954 ve
3. a 5. postupném ročníku, kdežto v 1. a 2. post.
ročník teprve v lednu 1955. Nacvičovalo všechno
žactvo. Na okresní spartakiádě cvičilo 77 žáků.
Na 1. CS v Praze bylo celkem 27 žáků.
Nový učitel
Od 1. 2. 1955 byla na školu ustanovena Marie
Rejnohová (1932) v Rašovicích, ok. Kutná Hora,
absolventka reálného gymnasia v Kolíně, bytem
ve Štěrboholech č. p. 99.
Školní akce
Žactvo se spolu s učitelským sborem aktivně
zúčastnilo všech oslavných a příležitostných
akcí kulturními vložkami a na oslavě desátého
výročí osvobození ČSR. Vybavení průvodu dětí
na oslavu 1. máje v Dubči, bylo zhodnoceno okrskovou komisí jako nejlepší. V rámci akce moskevské delegace proti použití zbraní hromadného
ničení byl proveden žactvem mimořádný sběr
kovů. Nasbíráno bylo přes 3000 kg. Příchodu
„Dědy Mráze“ v parku Julia Fučíka v Praze se
sešlo všechno žactvo i mnoho rodičů.
Pionýrský oddíl
byl v tomto roce 1955 mnohem aktivnější.
V den oslav únorových událostí bylo tzv. „ošátkováno“ 17 nových pionýrů, takže stav pionýrů
činil 96 % všeho žactva. Byli získáni dobří vedoucí, kteří s pionýry uskutečnili během roku více
zájezdů do Prahy na filmy, divadelní představení
a výstavy. Do pionýrského tábora bylo ve spolupráci se Sdružením rodičů vybráno celkem 7 dětí,
které byly od 27. 6. do 16. 7. v Prachaticích.
Výlet do Prahy
Dne 12. 6. 1955 byl uspořádán hromadný zájezd všeho žactva do Prahy. 1. a 3. postupný ročŠtěrboholské listy 1/2018

ník navštívil zoologickou zahradu, 4. a 5. post.
ročník navštívil Hradčany, chrám sv. Víta, Daliborku, Husovu kapli a Náprstkovo museum.
Školní sběr
Za školní rok 1954/55 bylo žactvem sebráno:
1450 kg papíru, 14,20 kg macešky polní,
289 kg kostí, 3,6 kg kopřiv, 282 kg textilu,
1,10 kg kořene pampelišky, 6700 kg železa,
0,10 kg jetele, 5,60 kg barevných kovů, 0,60 kg
květu lípy
Školní rok 1955/56
Školní rok 1955/56 byl zahájen dne
1. 9. 1955 oslavou v restauraci „Na Břežance“ za
účasti rodičů a zástupců všech složek. Pro školní
rok 1955/56 nastoupilo celkem 99 žáků. Ke dni
30. 8. 1955 byl pro školu pořízen zvukový promítací přístroj zn. ALMA, za 6.730,– Kč.
Zájezd do Prahy
Dne 22. 9. 1955 byl uspořádán pro žactvo 2.
a 5. post. ročníku zájezd do Prahy na film „Cesta
do pravěku“.
Infekce u žactva
Dne 17. 10. 1955 byl proveden výtěr krku
všech žáků a bylo zjištěno 23 bacilonosičů spály,
kteří byli vyřazeni z docházky až do 31. 10. 1955.
Tím také utrpělo vyučování a muselo být doháněno utvořením zvláštních skupin doučování.
Patronátní závod
Dne 10. 11. 1955 zúčastnili se pionýři celozávodní schůze ROH v národního podniku POSISTA, kde zazpívali směs národních písní. Zároveň přáli znovu získání „Rudého praporu vlády“
i plnění úkolů ve 2. pětiletém plánu. Ředitel školy
zhodnotil pomoc patronátu škole a poděkoval za
dar ve výši 200,– Kč na zakoupení plátna k promítacímu přístroji.
Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.
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Příprava na mateřskou školu bez maminek,
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní
a výtvarnou výchovou.
Naše přípravka na mateřskou školku funguje
již devátým rokem a stále se těší na „nové Kulíšky“. Během dopoledne si v tematicky zaměřeném programu hrají, cvičí, zpívají, malují a před
polednem shlédnou maňáskové divadélko. Máme
individuální přístup ke každému nováčkovi a naším
cílem je, aby se co nejrychleji začlenil do kolektivu
a našel si nové kamarády. Ani plínky nejsou žádnou překážkou.
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
14
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JARO V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
Jarní počasí si děti ve štěrboholské mateřské
škole přivolaly nejen výzdobou všech tříd a oken,
ale také Velikonočním jarmarkem, který se konal
na konci března. Akce se zúčastnili i rodiče, kteří si
společně s dětmi vyrobili spoustu krásných výrobků
a velikonočních dekorací. Atmosféru jarmarku podpořila i ochutnávka voňavého cukroví a dalších sladkých dobrot, které připravily paní učitelky společně
s dětmi. Třídy školky nakonec opouštěli rodiče se
spokojenými dětmi, které si odnášely nejen sladké
dobroty v bříškách, ale i výrobky a dekorace domů.
Jelikož krásné jarní počasí je bohužel i počátkem
odřených kolen, zlomenin a úrazů, navštívili v dubnu
mateřskou školu i záchranáři se svým programem
první pomoci. Děti se v dopoledních hodinách zábavnou formou seznámily s postupy při ošetření
základních úrazů a s věcmi, které jsou k ošetření
potřeba. Záchranáři děti zaujali nejen zajímavou teorií, ale hlavně návštěvou sanitního vozu, ve kterém
se ocitlo každé z dětí. Za absolvování programu dostaly děti diplom a malého plyšového záchranáře.
Těmito akcemi jarní radovánky ve školce ještě
nekončí. Děti se mohou také těšit na školní výlet
a interaktivní program „Kozy a jiná zvířátka“, kdy
mateřskou školu navštíví živá kozička. Děti překvapí maminky přichystanými dárečky na květnové
„Besídce ke Dni maminek“ a potěší je tanečkem,
básničkou, písničkou či společným výrobkem.
Renata Špinlerová
učitelka MŠ
16
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AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Stejně jako každý rok, i letos opustili žáci
ZŠ Štěrboholy na pět dní brány školy a vydali
se vstříc novým zážitkům a dobrodružstvím do
Střelských Hoštic, kde každoročně probíhá škola
v přírodě. Tentokrát na téma Ať žijí duchové!
A že jsme tento rok byli skupinou již opravdu početnou. Ačkoliv to zpočátku vypadalo, že počasí
nám příliš přát nebude, déšť nás provázel pouze
na cestě tam a zpět a během pobytu jsme si
užili pěkného počasí, dokonce na nás sem tam
vykouklo i sluníčko. Na děti čekalo každý den tematicky zaměřené vyučování i bohatý odpolední
program. Nudit jsme se tak nestihli ani minutu.
Během týdne jsme měli možnost zhlédnout film
Ať žijí duchové a nacvičit taneční vystoupení na
známé písně ze zhlédnutého filmu. Prokázat svou
odvahu při noční bojovce dobytím hradu Brtník
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a kuchařské schopnosti potrénovat při výrobě
domácího pribináčku. Chlapci si vyrobili meč pro
pravé rytíře a dívky klobouk spanilé Leontýnky.
S pomocí píle získaly děti lahvičku lektvaru pro
rytíře Brtníka z Brtníku a vědomosti prověřily
na žampionové stezce. A dokonce nás navštívili
i vojáci. Poslední večer našeho pobytu se konalo
závěrečné vyhodnocení družstev a předání medailí
i sladkých odměn. Nechyběla ani přímo pohádková diskotéka plná strašidelných duchů, nebojácných rytířů a čarokrásných bílých paní.
Myslíte si, že to je vše? V žádném případě!
V pátek se naše početná skupinka po cestě domů
zastavila ve Sladovně v Písku, kde byl pro nás
nachystaný pestrý program plný interaktivní zábavy. Tam jsme měli možnost vyzkoušet si, jak
se žije mravencům, zahrát si s Bratry Lví srdce
nonverbální divadlo, seznámit se s netradičními
výtvarnými technikami či vyrobit si svíčku s velikonoční tematikou. Celá škola v přírodě měla
však jednu velkou nevýhodu – že nám tak rychle
utekla. A tak se nyní již všichni těšíme na skvělé
zážitky, které nám škola v přírodě přinese opět
v následujícím roce.
Martina Valná
učitelka ZŠ
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
V dubnu letošního roku proběhl již V. ročník
turnaje smíšených družstev ve volejbale, který
pořádá volejbalový oddíl „B“ TJ Sokol Štěrboholy (VOŠTĚB). Naším cílem bylo znovu poměřit síly s jinými týmy rekreačních volejbalistů.
Skladba hráčů účastnících se turnaje je pestrá
z hlediska věkového – na hřišti se potkávají až
3 generace. V loňském ročníku turnaje bylo nejmladšímu hráči 15 let a nejstaršímu 60.
Vzájemná klání svedlo 5 šestičlenných týmů,
většinou ve složení 4 muži a 2 ženy (případně
3/3). V našem oddíle je poměr žen a mužů vyrovnaný, a proto obě družstva sestavovaná pro
turnaj mívají poměr 3/3. Z pohledu strategie na
dobré umístění to sice není výhodné, ale odráží
to férovost ke všem trénujícím hráčům.

Úspěšnost v předchozích ročnících:
I. ročník 2014 3. a 4. místo
II. ročník 2015 2. a 3. místo
III. ročník 2016 3. a 4. místo
IV. ročník 2017 3. a 4. místo
Motivace do každého ročníku je velká a vždy
doufáme, že se nám podaří dosáhnout na „medailové“ příčky. Největší odměnou je však radost
z týmové hry a sportovního výkonu, a z tohoto
pohledu je úspěšnost turnaje vždy jistá.
Sportu ZDAR!
volejbalisté VOŠTĚB
(volejbalový oddíl Štěrboholy “B“)

TJ Sokol Štěrboholy uspořádala v únoru
2018 dětský karneval a šibřinky. Žactvo se mimo
různých karnevalových masek dobře zapojilo
a viděli jsme radost a veselí. Poprvé na veřejnosti předvedly žákyně část nacvičené skladby
V peřině pro XVI. všesokolský slet 2018 a různá
cvičení, aby opět přilákaly více dětí do našich
řad. Zúčastnilo se 120 dětí. Akce se vydařila pod
vedením cvičitelů všestrannosti, správce a správcové tělocvičny a za podpory starosty městské
části a Sokola Štěrboholy. V sobotu se konaly
v tělocvičně již tradiční šibřinky pro dospělé, kde
se opět štěrboholští občané setkali a dobře se
pobavili, a tak se obě akce vydařily a přispěly ke
kulturnímu životu Štěrbohol.
Marcela Tmejová
náčelnice TJ

Jan Čuchal, 10 let, kategorie W11
Za TJ Sokol Štěrboholy vybojoval na judistických závodech v Neratovicích 1. místo a v
Děčíně 3. místo.

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

Ve středu 16. května 2018 od 17.30 hod proběhla VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY.

www.klubiste.cz
20
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MAŠKARNÍ BÁL

DĚTSKÝ KARNEVAL
foto: Kamino Foto

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

„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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Štěrboholská kronika Josefa Buňaty je krásným příkladem práce obecních učitelů za 1. republiky. Místní
(obecní) učitel byl zároveň většinou kronikářem obce
a její „kulturní duší“. Právě místní učitelé dokázali nasbírat a shromáždit někdy neuvěřitelné množství lokálních informací, sepsat je do kronik a zachovat je
tak pro budoucnost. Dokázali takzvaně „vytěžit“ místní
pamětníky, shromažďovali nejen písemné památky, ale
leckde zakládali jakási malá, improvizovaná, místní
muzea. Bez nich bychom dnes pracně vše dohledávali a domnívám se, že bychom byli bez nich o hodně
ochuzeni. Mnoho památek a historických informací by
bez nich již dnes neexistovalo. Jim patří náš veliká dík!
Po čtvrté se začteme do kroniky Josefa Buňaty.
V minulém díle jsme ji dočetli do roku 1608. Roku, ve
kterém se v okolí Štěrbohol odehrávaly evropské dějiny. Armády odtáhly, šlechta a následník trůnu Matyáš
Habsburský odjeli a čas šel neúprosně dál. V roce 1618
začala Třicetiletá válka. I v okolí Štěrbohol se s velkou
pravděpodobností pohybovaly nejrůznější vojenské jednotky. Určitě táhly okolo i před a po bitvě na Bílé hoře
v roce 1621 (8. listopadu 1621). Ale dobové prameny
o tom mlčí.
Více nám dobové prameny vypovídají o majetkových
poměrech ve Štěrboholech – konkrétně o tom, kdo se
stal na základě konfiskátu po prohrané bitvě na Bílé
hoře jejich majitelem. Dvůr Štěrboholy byl majiteli,
Novému Městu Pražskému zkonfiskován a připadl královské koruně. Následně byl Novému Městu Pražskému
navrácen, a to jej kvůli nedostatku financí na ubytování císařského vojska muselo v roce 1633 zastavit.
Nové Město Pražské zastavilo dvůr ve Štěrboholech
a v Malešicích panu Antonínu Biganovi, císařskému
výběrčímu za částku 7 000,– zlatých.
V roce 1635 opět ve Štěrboholech tábořilo vojsko.
Velel mu generál Jan Beck. A právě tomuto generálovi
prodalo Nové Město Pražské v tomtéž roce (1635)
dvůr ve Štěrboholech společně se dvorem v Malešicích.
Ten jej zakoupil pro svého nezletilého syna Gerharta
Becka. Po něm zdědil Štěrboholy jeho bratr Jan Jiří
Beck, který zemřel v roce 1665. Jeho vdova pronajala dvůr ve Štěrboholech v roce 1681 na pět let Novému Městu Pražskému. V roce 1685 se ujal statku
opět mužský potomek rodu Beck – syn Jana Jiřího
Becka, již svobodný pán Eugen Albert Beck. Stále je
ještě ve Štěrboholech vždy v dokumentech zmiňována
i tvrz, která však velmi pravděpodobně rychle pustla
vzhledem k tomu, že ji žádný, z často se střídajících
majitelů Štěrbohol, nepoužíval k bydlení a postupně
se pravděpodobně změnila v součást dvora. Poslední
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písemné záznamy o příspěvcích na opravy tvrze ve
Štěrboholech jsou z roku 1546.
Eugen Albert svobodný pán Beck prodal v roce
1685 oba dvory včetně všech náležitostí (Štěrboholy
a Malešice) panu Kryštofu Františku Vratislavovi z Mitrovic za částku 12 500,– zlatých rýnských. Po jeho
smrti v roce 1689 zdědil Štěrboholy jeho syn Jan Václav Josef Vratislav z Mitrovic. Ten spravoval Štěrboholy až do své smrti 5. 12. 1712.
Kdo byl tím novým majitelem Štěrbohol? Starý
český vladycký rod Vratislavové z Mitrovic (starým
pravopisem Wratislavové z Mitrowicz), který později
povýšil do hraběcího stavu. Patřila jim Kost, Radkov,
Kamenice nad Lipou, Skřípel, Mníšek, Chlumčany,
Dírná, Zálší, Krnsko, Řehnice a další statky. Právě na
Dírné jedna z větví tohoto rodu žije dodnes.
Právě Jan Václav Josef Vratislav z Mitrovic (od
12. 5. 1701 povýšený do říšského hraběcího stavu a od
7. 1. 1706 povýšený do českého hraběcího stavu) jako
nejstarší syn Kryštofa Františka Vratislava z Mitrovic
(†1689) z protivínské linie, místodržícího, tajného rady
a prezidenta české komory, zakladatele Vratislavského
paláce a Vratislavské zahrady, a jeho manželky Marie
Alžběty Valdštejnové (1644–1687) se stal dědicem
Štěrbohol.
S podporou svého strýce hraběte Kinského se
stal v roce 1695 členem rakouské dvorní kanceláře.
Na začátku 18. století vykonával funkci diplomata
v Londýně a Haagu, kde se spolupodílel na vytvoření
protifrancouzské aliance. Dne 7. září 1701 podepsal
Haagskou smlouvu, poté, co si ještě před vyjednáváním realisticky uvědomil, že Rakousko by mohlo
jen stěží získat celé španělské dědictví. Byl rádcem,
přítelem a častým politickým spojencem rakouského
vojevůdce Evžena Savojského, jenž s ním mnohokrát
konzultoval své záměry. Před bitvou u Höchstädtu
se mu podařilo přimět anglického vojevůdce vévodu
z Marlborough k vojenské pomoci Evženu Savojskému,
sám přitom aktivně napomáhal při koordinaci činnosti
obou armád. Po dobytí Bavorska jej Evžen Savojský
navrhoval na funkci nejvyššího místodržitele. Po smrti
císaře Leopolda v roce 1705 jej jeho nástupce Josef I.
jmenoval českým kancléřem a císařským poradcem
pro otázky zahraniční politiky. Po smrti císaře Josefa
se stal ministrem v radě regentky Eleanory Magdalény. Josefova bratra Karla poté pomáhal přesvědčit
k návratu z Katalánska, kde se Karel pokoušel bojovat
o španělský trůn v rámci války o dědictví španělské.
Ten, jako císař Karel VI., posléze Jana Václava Josefa hraběte Vratislava z Mitrovic potvrdil ve všech
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INZERCE:
jeho úřadech. Kancléř Jan Václav Josef hrabě Vratislav z Mitrovic „zemřel“ 5. 12. 1712 na vodnatelnost ve
Vídni a byl převezen k pohřbení do hrobky kostela sv.
Jakuba Většího v Praze. Několik dní po pohřbu se začaly z hrobky ozývat jakési zvuky. Polévali proto desku
svěcenou vodou, ale nářky trvaly dále, až po 14 dnech
utichly. Když byl později při stavbě náhrobku hrob
otevřen, zjistilo se, že Jan Václav Josef ožil a snažil se dostat z hrobu ven. Marně víkem rakve tloukl
do náhrobního kamene. Zemřel tedy „podruhé“ hlady
a vyčerpáním. Jeho tělo našli ležet vedle rakve a v jeho
tváří se zračila hrůza.
K tomu legenda ještě praví, že se Janu Václavu
Josefovi hraběti Vratislavovi z Mitrovic kdysi zdálo ve
snu, že umřel a opět obživnul. Proto si vymínil, aby
mu po smrti bylo srdce probodnuto jehlou. To však
lazebník, který ho miloval, nedokázal.
Náhrobek pochází z let 1714–1716. Navrhl ho architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu a provedl pražský sochař Ferdinand Maxmilián Brokof (12. 9. 1688–
8. 3. 1731). Náhrobek tvoří sarkofág a trojúhelníkový
obelisk z červeného mramoru. Na sarkofágu je Mitrovický znak a ležící postava zesnulého kancléře, podpíraná ženskou postavou alegorií Slávy s hvězdnatým
věncem v ruce. Na soklu vlevo je plačící alegorie Kontemplace, vpravo socha boha času Chronose (kdysi
s kosou), třímajícího přesýpací hodiny. Nahoře nalevo
pak letící Fáma vrývá do obelisku jméno a tituly zemřelého. Jméno autora sochařského díla nalezneme
v draperii Chronose (HAE STATUAE FACTAE
A BROKOFF. 1716). Brokoff sochy vytesal z pískovce a pokryl jemným štukem a lakem, takže se zdají
být z bílého mramoru. Před náhrobkem deska z roku
1713, kryjící vstup do vratislavské hrobky s latinským
nápisem z bronzových písmen (část již chybí): Hrobka
hrabat Vratislavů z Mitrovic.
V našem čtení v kronice Josefa Buňaty, učitele ze
Štěrbohol, jsme se dostali v bohaté historii obce Štěrboholy do bouřlivého 18. století – a o tom příště. Navštivte někdy baziliku svatého Jakuba Většího, která
se nachází v Praze na Starém Městě v Malé Štupartské ulici, na půli cesty mezi Staroměstským náměstím
a Náměstím Republiky. Vzpomeňte, že je zde pohřben
jeden z velkých občanů Štěrbohol.

Trápí Vás zdravotní problémy nebo dbáte na své
zdraví a chodíte na pravidelné kontroly? Neváhejte
využít naší lékařské péče. Provádíme diagnostiku
a vyšetření, přijímáme nové pacienty k registraci.
MUDr. Tomáš Kaštovský, ordinace praktického lékaře
Praha 10-Strašnice, Štěchovická 1983/8
tel.: 274 813 738
www.lekarpraha10.cz

pokračování příště
Ing. Jiří Sissak

Náhrobek Jana Václava Josefa hraběte Vratislava
z Mitrovic v kostele sv. Jakuba Většího v Praze
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KOUPÍM RODINNÝ DŮM VE ŠTĚRBOHOLECH. TEL.: 604 617 788

ZAHRADNÍ, LESNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
PRO PRÁCE PO CELÝ ROK

PRONÁJEM BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR URČENÝCH K OBÝVÁNÍ ČI
K PODNIKÁNÍ. SAMOSTATNÝ VJEZD DO OBJEKTU. ULICE ÚSTŘEDNÍ, V CENTRU MČ
ŠTĚRBOHOLY. PODROBNÉ INFO NA TEL: 723 782 238.

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
Ve sportovním centru HAMR –
Štěrboholy se chystáme na jaro. Ve
dnech 23.–24. dubna proběhne demontáž přetlakových hal nad tenisovými kurty. Na fotbalovém hřišti
probíhají zápasy Hanspaulské ligy.

O Velikonocích opět hostila multifunkční hala akci mezinárodního
významu – PRAGUE HANDBALL
CUP 2018. V hlavním městě České
republiky se představil rekordní počet 627 týmů z 25 zemí a velká část
utkání se odehrávala právě u nás, ve
Štěrboholech. Jsme rádi, že pevnou
halu pravidelně využívají pořadatelé
velkých badmintonových, florbalových a házenkářských akcí, ale samozřejmě máme radost, že si u nás
sport užijí také rekreační hráči a děti
ze škol naší lokality. Zveme k nám
i Vás! Informace o areálu naleznete
na www.hamrsport.cz/cs/sterboholy

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
Recepce
HAMR – Štěrboholy
tel.: 734 428 970
U Školy 430,
102 00 Praha 10-Štěrboholy

Mgr. Barbora Israeljan Mokrošová
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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SUPER PÁRTY

V PIRÁTSKÉM DĚTSKÉM SVĚTĚ

Oslavu narozenin, svátku či jiné významné události můžete svým dětem a jejich
kamarádům objednat online v Pirátském dětském světě. Zajistíme animátorku,
dort, drobné občerstvení, nebude chybět dětské šampaňské, balónky, výzdoba
a další doplňky, nezbytné pro každou superpárty.

Pizza z Golosony,
fresh džusy z Fruitisima
a skvělé dárky z Bambule - to vše může párty
dětem zpestřit.

Párty můžete
obohatit o extra
služby jako například:
o facepainting,
klauna, balónkovou
show
a další...

Fotografi e
z oslavy vám zašleme
zdarma elektronicky.
Na závěr párty si děti
užijí zábavu
v Pirátském dětském
světě.

Super párty Lollipop objed návejte
online na www.europark.cz

