HISTORIE
KULTURNÍ AKCE
ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT

SLOVO
STAROSTY
Milí spoluobčané,
léto je v plném proudu, my dospělí nabíráme sílu na zasloužené dovolené, děti si užívají
prázdniny. Je tu také další číslo Štěrboholských
listů, kde vás již tradičně budu informovat o dění
v naší městské části. Tentokrát bych však také
rád, vzhledem ke konci volebního období současného zastupitelstva, trochu bilancoval.
V dubnu se nám i přes větrné a suché počasí
podařilo zorganizovat tradiční Pálení čarodějnic
a zábavný program pro dospělé i pro děti.
Stavba nové budovy úřadu městské části je
v poslední fázi. Koncem srpna proběhne kolaudace. Do nové budovy úřadu bude přemístěna
také služebna městské policie. Plnohodnotný
chod úřadu předpokládáme do konce září 2018.
V pondělí 17. září 2018 v odpoledních hodinách Vás všechny srdečně zvu na slavnostní
otevření a prohlídku nové budovy úřadu. Při
této příležitosti vysadíme jako symbol 100.
výročí vzniku Československé republiky Strom
svobody – lípu srdčitou právě v blízkosti nové
budovy úřadu. Tímto krokem se zapojíme do celostátní akce STROM SVOBODY 1918-2018.
Co se týká přestavby a rozšíření ZŠ, i tato
stavba pokračuje dle časového harmonogramu.
Dokončuje se hrubá stavba budovy. Tato stavební investice byla a stále je náročná z hlediska
času a složitých jednání, ale myslím, že na výsledek budeme moci být náležitě pyšní.
Jak jste mohli zaznamenat v médiích, město
Praha v červnu zveřejnilo návrh nového územního plánu Prahy – Metropolitní plán. K tomuto
Metropolitnímu plánu mohli do 26. 7. 2018 podávat připomínky jak vlastníci pozemků, tak
2

jednotlivé pražské městské části. Naše městská
část podala 5 zásadních připomínek. Nejzásadnější je zpracovaná podkladová studie rozvoje
celého katastru Štěrbohol, kterou jsme veřejně
občanům představili a diskutovali o ní od února
letošního roku. Další dvě připomínky se týkají
dopravy. Především zapracování nového dopravního přímého napojení z Jižní spojky směr
Hostivař tak, aby doprava, která tímto směrem
vede, nekřížila dvoje světelná zařízení u „Zeleného domu“ a především kamiony neblokovaly
celou křižovatku. Další dopravní připomínka
je propojení komunikací u Terranovy v ulici
Radiová přímo do ulic K Hrušovu a Průmyslová – toto propojení odlehčí naší křižovatce
u „Tukasu“. Další připomínka je k tzv. malému
rozvojovému území mezi Cihelnou a Fashion
Arénou – tam umožnujeme další rozvoj s podmínkou vybudování nového sjezdu a nájezdu na
Štěrboholskou radiálu – z důvodu snížení průjezdu vozidel centrem Štěrbohol ulicí Ústřední.
Poslední – pátá – zásadní připomínka byla k všeobecnému textu tvorby Metropolitního plánu,
kterou schválil Svaz městských částí hl. m.
Prahy, jehož jsou Štěrboholy členem. Všechny
připomínky jsou podány jako ZÁSADNÍ, tudíž
se s nimi dle zákona musí s každou jednotlivě
pořizovatel vypořádat samostatně a veřejně na
zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Je důležité si uvědomit, že v případě Metropolitního
plánu se jedná o materiál, který, pokud ho Praha
schválí a zapracuje, nás Pražany bude ovlivňovat
na desetiletí dopředu.
V sobotu 1. září 2018 nás čeká druhý ročník
Štěrboholského OPEN AIR festivalu. Od 12,00
do 22,00 hodin se můžete opět těšit na zajímavé kapely, které vám zpříjemní poslední dny
prázdnin. Festival se tentokrát uskuteční v prostoru parku vedle nové budovy úřadu.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval
všem zastupitelům městské části Praha – Štěrboholy za práci, kterou pro naši obec převážně
ve svém osobním volnu vykonávají. Toto voŠtěrboholské listy 2/2018

lební období nebylo z nejlehčích. Museli jsme
se vypořádat s majetkovým vyrovnáním, které
se soudně vleklo od roku 1994, dokončili jsme
výstavbu MŠ, zahájili přestavbu ZŠ a stavbu
nové radnice. Rozšířili jsme park Hrušov o další
zeleň a nový Fit Park. Podařilo se nám prosadit
na Magistrátu hl. m. Prahy dokončení poslední
etapy rekonstrukce Ústřední.
S čím se roky potýkáme a pravděpodobně
se budeme potýkat, je i nadále DOPRAVA.
Snažili jsme se hledat různá řešení pro ome-
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zení průjezdu tranzitní dopravy přes Štěrboholy,
výsledky jsou však nepatrné. Že by Sisyfovská
práce? Doufejme, že ne. Zčásti bude tento
problém vyřešen dostavbou vnějšího okruhu
Prahy – především propojením dálnice D1 s Běchovicemi (tzv. stavba 511).
Všem občanům Štěrbohol přeji krásný
zbytek prázdnin.
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 duben–květen 2018
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
projednalo
tyto doklady pro posouzení a schvalování účetní
závěrky:
– účetní závěrka sestavená k 31.12.2017 podle
§ 18 zákona o účetnictví – rozvaha (bilance),
výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce,
přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
– inventarizační zpráva za rok 2017 podle vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
– zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok
2017 podle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhl.
č. 416/2004 Sb., včetně zápisu o provedené
veřejnosprávní kontrole
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části za období od 01.01.2017 do
31.12.2017;

vyhlašuje
záměr prodloužení doby nájmu části pozemků
parc.č. 253 a 254 v k. ú. Štěrboholy – zahrádková osada č. 1, konkrétně zahrádky označené
čísly 10, 14, 16, 17, 19, 20, 24 do 31. 12. 2020
za stávajících podmínek;
vyhlašuje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 476/3 v
k. ú. Štěrboholy společnosti KaraOne s. r. o. za
účelem umístění reklamního světelného totemu
Yamaha o výšce 3 m na dobu 4 let za cenu
5 000,00 Kč/rok;
rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky od níže uvedeného účastníka na veřejnou zakázku „Pravidelná
údržba veřejné zeleně v MČ Praha-Štěrboholy“,
zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Toto rozhodnutí je v souladu
s výsledky posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem jmenovanou hodnotící komisí;
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
název: TÚZ s.r.o.
sídlo:	Klouzková 248, 104 00 Praha 10-Pitkovice

IČ:
27095452
celková nabídková cena: 385 874 Kč bez DPH;
rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky od níže uvedeného účastníka na veřejnou zakázku „Vybavení
nové budovy Úřadu městské části Praha-Štěrboholy“, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek. Toto rozhodnutí je
v souladu s výsledky posouzení a hodnocení
nabídek zadavatelem jmenovanou hodnotící komisí;
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
název: MSV Nábytek, Zdeněk Drhovský
sídlo:	
Okrouhlická 210, 391 11 Planá nad
Lužnicí, Strkov
IČ:
62550918
celková nabídková cena: 1 670 807 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
stavbu „Přestavba ZŠ Štěrboholy“. Předmětem
dodatku je rozšíření díla o dodatečné stavební
práce nezbytné pro uvedení díla do užívání dle
předložených změnových listů.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018

schvaluje
účetní závěrku městské části Praha – Štěrboholy
sestavenou k 31.12.2017 všemi hlasy bez
připomínek;
rozhodlo
o podání žádosti o svěření majetku hlavního města Prahy – plynové kotelny umístěné
v objektu čp. 497, ul. Granátnická č. or. 1
v k. ú. Štěrboholy do správy městské části
Praha-Štěrboholy;
Štěrboholské listy 2/2018
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RYCHLÉ

INFORMACE

KLUBOVKA

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.

FITNESS PARK ŠTĚRBOHOLY

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.

VODOROVNĚ: A. Kovový prvek; Bicykl; B. Start letadla; Smrad; C. Hudební televizní stanice; Zasívati; Šedesát kusů; Surová nafta; D. Cizí mužské jméno; Okázalá
pocta; SPZ Ústí nad Orlicí; Akcent ve slově; Inic. režiséra
Goldflama; E. Spočívat na židli; Kuličkové počítadlo; Zkr.
světové organizace; Manželka Johna Lennona; F. Citoslovce odporu; Angl. ano; K čemu; Vypínat; G. Biblická
postava; Cirka; Zoologická zahrada; Ničevó; H. Zn.
arsenu; SPZ Litoměřic; Pohřební hostina; Smůla (lidově); I. Sportovní oblečení; Předložka; Takto; Polovina;
J. Region; Věnované věci; Jméno zpěváka Žbirky; Zadní
část krku; K. Násep; Jihoevropan; Dav; Tábor; L. Obvaz; Vyjma; Obec u Klatov; Vlastní primátům; M. Část
lodi; Přípisek; Rostlinné pletivo pod kůrou; Angl. onen;
N. Sjíždět do dolu; Hl. město Japonska; O. Starší české
jméno; Snad (něm.); SVISLE: 1. Lék k mazání; Hlas
hnízdící slepice; 2. Zásah; Deroucí se; 3. Druh hvězdy;
Listnáč; Olejářská firma; Písmeno řecké abecedy;

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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4. Římsky 499; 1.díl tajenky; 5. Tuhé lepidlo; Náš dramatik (1808-1856, Josef Kajetán); Psychotropní látka;
Zkr. tenisového klubu; Předložka; 6. V tomto roce; Angl.
jíst; Amer. let. spol. (Panamerican airways); Mořské
trychtýřovité pobřeží; 7. Nezpevněná ledovcová usazenina; Starší zkr. naší republiky; Zkr. otorinolaryngologie;
Něm. východ; 8. 2.díl tajenky; Římských 2050; 9. Svléci
boty; Staroarmén. město; Temnota; Skučet; 10. Vůdce;
Sloven. otázka u sázky; Český prozaik; Otázka 6.pádu;
11. Nemoc rtu; Tečka v telegramu; Vápencová oblast;
Pytlácké nástrahy; 12. Popěvek; 3.díl tajenky; 13. Úzká
chodba kolem nádvoří; Zrakové orgány; Opatrovnice
dětí; Oděv; 14. Nezkušený mladík; Osvětlovací zařízení;
15. Fr.ostrov; Omámit.
POMŮCKY: ARAM, VOSÍ, MALZ
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Kde vůle neschází, tam se cesta nachází.
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ANKETA

PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

Máte zájem o kompostér zdarma do domu?

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
Harmonogram VOK na 2. pololetí 2018
vždy ve čtvrtek
16. 8. 2018
13. 9. 2018
4. 10. 2018
25. 10. 2018
15. 11. 2018
13. 12. 2018

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

Harmonogram VOK na BIO odpad na
2. pololetí 2018
vždy v sobotu od 9.00–12.00hodin, ul. Výrobní
14. 7. 2018
11. 8. 2018
8. 9. 2018		
29. 9. 2018

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!

Městská část Praha-Štěrboholy dlouhodobě
usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání
s komunálním odpadem, který by zaručoval
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho
likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad
tvoří významné procento (až 50 %) z celkového
komunálního odpadu, který končí v popelnicích
a následně na skládce, rozhodli jsme se
maximálně podpořit systém DOMÁCÍHO
KOMPOSTOVÁNÍ.
Z toho důvodu zjišťujeme zájem našich občanů o zahradní kompostéry. V případě dostatečného zájmu městská část zažádá o dotaci
z fondů EU, a zahradní kompostéry poskytne
ZDARMA každému, kdo projevil zájem.

KOMPOSTÉR = IDEÁLNÍ POMOCNÍK
PŘI KOMPOSTOVÁNÍ
• B
 ěhem pár měsíců získáte kvalitní kompost.
• Z
 ahradní kompostér je elegantním doplňkem
Vaší zahrady.
• B
 ioodpad v něm nezapáchá.
• Z
 pracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky
rostlin, plevele, listí, posekaná tráva, rozdrcené
dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva,
skořápky, slupky, zbytky rostlinných jídel), zemina, trus a podestýlka býložravých zvířat, sláma
a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový
papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních
tkanin atd.

13. 10. 2018
27. 10. 2018
10. 11. 2018

ANKETA – VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR
Mám zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru
Jméno a příjmení: 								
Ulice: 						 Číslo popisné: 		
Dne: 						 Podpis: 			
Mám zájem o zahradní kompostér velikosti:	 1000 l
 2000 l
Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 2 týdnů na městský úřad.
8

Štěrboholské listy 2/2018

Štěrboholské listy 2/2018

9

HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ

želé Josef a Růžena Tomiškovi. Josef je truhlářem a pracuje u fy. F. J. Werner Štěrboholy.

Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.
Č. p. 131
postaveno na č. kat. 277, které 1933 koupili od
Fr. Wernera z č. p. 5 Josef Havlíček se snachou Marií
roz. Jandovou. V r. 1939 bylo prodáno Tomáškovi,
zaměstnanci u elektrických podniků hl. m. Prahy.
Č. p. 132
je rohový domek u pravé strany silnice do
Dolních Počernic v bloku, kterému se říká Za
křížkem. Stojí na č. kat. ? a bylo 1932 z Ladislava Strnada převedeno na matku Marii, která
tu s mužem Václavem bydlí. S nimi bydlí tu nejmladší syn František (asi 21letý).
Č. p. 133
V témže bloku stavěl Josef Kalaš se synem
Aloisem a manželkou Barborou, na niž je domek
připsán. Josef zemřel 1935. Byl jedním z nejstarších pamětníků a potomkem nejstaršího rodu ve
vsi. Byla to rázovitá postava ve vsi, kdekdo ho
v okolí znal. Rozvážel kolomaz, olej a v poslední
době i benzín. Čtenář sejde se s jeho jménem
u mnohých čísel popisných. Synové jeho rozprchli se po světě a dobře se jim vede, právě tak,
jako dceři Anně, která se provdala za Kritznera
a po ovdovění za Košnáře z Prahy.
Č. p. 134
patří knihovně Boženě Gešlídrové z Prahy. Je
také v bloku „za křížkem“. Dnes tu bydlí jen nájemníci bratři Rousové, pilaři.
Č. p. 135
postaveno na místě bývalého č. p. 11
Knihovně patří bratřím Rudolfu a Leopoldu Klin10

grovým. Bydlí tu jen posledně jmenovaný s manželkou Elou a dvěma dcerami Marií a Zdeňkou.
Je velkostatkářem. (viz čp. 18, 19, 20)
Č. p. 136
? není poznámek
Č. p. 137
Jsou dvojdomek postavená u cesty odbočující ku pomníku generála Schwerina na č. kat.
v r. 1935 Otilií Chitzovou, která jej tu postavila,
aby zhodnotila své pozemky jako místa stavební.
Dnes tu zdarma v přízemí bydlí rodiny Sedláčkova a Svatošova. V patře stavební komise
nepovolila bydliti pro nedostatečně vyztužené
stropy.
Č. p. 138
od r. 1934 patří Marii Kestřánkové, která tu
žije s manželem a dvěma dětmi, dcerou Marií
(17) a Františkem (16 r). Muž dělá xylolitové
podlahy v Praze a okolí.
Č. p. 139
vystavěl v r 1933 Fr. Werner na svém pozemku č. kat. 277/, kterýžto koupil spolu
s ostatními čísly, kat. 277/6-14 od Otilie Chitzové, když tato nemohla mu zaplatiti vozíky,
koleje a výtahy, které do zřízené cihelny u Kyj
dodal v r. 1936 prodal domek Josefu Vilimovskému oficialu vojenského zeměpisného úřadu
v Praze. Ten tu dnes s manželkou Annou bydlí.
Č. p. 140
je v Nových Štěrboholech. Majiteli jsou manŠtěrboholské listy 2/2018

Č. p. 141
je též v Nových Štěrboholech od r. 1931 Karel a Marie Mášovi prodali 1935 Pavle Koutné
a ta 1937 Marii Chadimové. Muž její je instalatér a obkladač stěn.
Č. p. 142
postavili „Za křížkem“František a Ludmila
Novotnovi. František je četnický strážmistr ve
výslužbě. V domku nebydlí. Pronajal jej František Břeň.

Č. p. 153 a 154
jsou nedostavěné domky na pozemku proti
cihelně u Kyj. Platí o nich totéž jako o čp. 136.
a 137. Bydlí v nich cihláři a Deus Josef, strojník.
Tímto uzavírám V. část, kterou jsem začal
na str. 128. někde nutno ještě doplniti. To se
stane, až se sejde letopisecká komise.
Dne 16. 8. 1939 Josef Buňata
Pokračování příště.

Č. p. 143
od r. 1935 je knihovně připsáno na Aloise
a Růženu Horčíkovy a postaveno je „na poloučku“ za č. p. 34 tak, že je již podle nové
regulační čáry, jíž se má nebezpečný oblouk
silnice srovnati. Kdy to ale bude, když bylo
povoleno před ní a regulační čáře stojící č. p.
34 prodati, opraviti a stavěti tu nákladnou pekárnu? Alois Horčík je synem strážníka Aloise
z č. p. 26.
Č. p. 144–150
jsou opět zajištěna pro určité parcely, na
nichž se bude teprve stavěti.
Č. p. 151
je malý domek při levé straně silnicí k Dubči.
Postavil jej 1928 Antonín Mojžišik a 1934 prodal
Karlu a Růženě Havlanovým, kteří tu dnes žijí.
Č. p. 152
je domek v ulici ke Kyjům – „v Kuťatech“
postavený a přestavěný z provizorního obydlí
legionářem Františkem Kopou, který tu žije ve
společné domácnosti s Annou Larynovou, již si
přivezl ze Sibiře. Má s ní tři chlapce. Nejstarší je
v této době na práci v Německu.
Štěrboholské listy 2/2018
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Učitelská praxe
Od 13. 5. do 27. 5. 1957 konaly na zdejší
škole praxi žákyně kursu PŠN Praha II. ul.
Ostrovní:
1. třída – Věra Hořejší
3. třída – Blanka Danihelková
5. třída – Marie Jehličková

ŠTĚRBOHOLY
V DATECH
HISTORIE

Výpis ze školní
kroniky Štěrbohol
(1955–1958)

Vyhodnocení školy za sběr
Při závěrečném hodnocení výsledků sběru odpadových hmot za rok 1955 obsadila naše škola
I. místo na okrese. Jako nejlepší sběrač okresu
se umístil žák 4. post. ročníku Jan Dvořák, který
dostal 150,– Kč, a škola obdržela poukaz k výběru zboží v hodnotě 600,– Kč.
Účast školy na oslavě (1956)
Škola zúčastnila se oslav 1. a 9. května jak
v místní obci kulturním vystoupením tak i účastí
na průvodu do Dolních Měcholup a účastí na
Běhu vítězství.
Školní rok 1956/57
Školní rok 1956/57 byl zahájen slavnostně
v hostinci „U Slunce“ dne 3. 9. 1956 za účasti
žáků, učitelů, rodičů a zástupců všech složek.
Stav učitelstva:
1. třída – třídní učitel Jaroslav Miffek
2. třída – Marie Wernerová
3. třída – Zdeněk Kondelík
4. třída – Marie Koperlosová – Pospíšilová
počet dětí ve škole celkem 84
Zdravotní stav:
dne 30. října 1956 byla provedena prohlídka
12

a očkování žactva a 14. listopadu 1956 bylo provedeno snímkování všech žáků.
Problematika v pionýrské organizaci
Hned začátkem školního roku bylo věnováno
se strany učitelů velké úsilí na získání vedoucích.
Jelikož jednání s místní organizací Českosl. svazu
mládeže (ČSM) nevedlo k žádnému cíli, obrátil se
ředitel školy na příslušníky místní vojenské posádky
a získal zde desátníka Bureše a vojína Hatlapatku,
kteří činnost v pionýrské organizaci oživili.
Učitelská praxe
Od 4. 3. 1957 do 16. 3. 1957 praktikovaly na
zdejší škole:
Zlata Chrpová v 1. třídě
Zdeňka Hálková ve 3. třídě
Stanislava Kubíčková ve 4. třídě
Dar škole
Škola obdržela darem od Okresního národního výboru – školského odboru, krásný
elektrický gramofon zn. Supraphon v hodnotě
1 480,– Kč, takže nyní je škola vybavena všemi
technickými novými pomůckami.
Oslava 1. Máje 1957
Oslava 1. Máje 1957 byla pro obce Dubeč,
Štěrboholy, Měcholupy a Petrovice soustředěna
do Dubče. Při celookresním vyhodnocení průvodu, umístily se Štěrboholy na 2. místě.
Štěrboholské listy 2/2018

Soutěž STM (soutěž tvořivosti mládeže)
Soutěže tvořivosti mládeže 1956/57 se ze
zdejší školy zúčastnily 2 žákyně.
Růžena Řípová se v okresním kole umístila
v sólovém zpěvu na 1. místě, v sólové recitaci na
3. místě a postoupila do krajské soutěže.
Dana Horčíková v baletu obsadila 1. místo.
Divadlo
K Mezinárodnímu dni dětí byla nacvičena výpravná pohádka J. Marka „Jak se Honza králem
nestal“. Děti zahrály velmi pěkně a provedení hry
mělo velký ohlas u všech rodičů.
Hru shlédlo 300 diváků a bylo vybráno
1500,– Kč.
Výlet dětí
Dne 7. 6. 1957 byly všechny děti na výletě
parníkem na Slapech za umístění v soutěži
ve spoření. Dne 11. 6. 1957 zúčastnily se děti
4. a 5. postup. ročníku autobusového zájezdu
na Orlík, Zvíkov, Hlubokou. Dne 13. 6. 1957
s dětmi 1. a 2. postup. ročníku byl uskutečněn
výlet na Kost, Humprecht, Český ráj a Trosky.
Závěr školního roku 1956/57
byl slavnostně ukončen v restauraci
„U Slunce“ za přítomnosti zástupců všech složek
a velkého počtu rodičů.
Zahájení školního roku 1957/58
Školní rok byl zahájen 2. 9. 1957 v sále restaurace „U Slunce“ za hojné účasti rodičů a zástupců všech složek. Učitelský sbor byl beze
změn. Všichni žáci měli zajištěny učebnice i poŠtěrboholské listy 2/2018

můcky a veškeré potřeby. Učebny byly vymalovány a vhodně vyzdobeny.
Družina
Veškeré přípravné práce se zařízením družiny
mládeže byly ukončeny dne 7. 9. a provoz byl
zahájen 9. 9. 1957. Na místo vychovatelky byla
ustanovena Emílie Korecová, která pracovala
dosud jako vychovatelka při družině mládeže
v Libuši. Do družiny se přihlásilo celkem 45 dětí.
Zdravotní péče
V září 1957 byly provedeny prohlídky dětí,
očkování proti TBC a proti záškrtu.
V lednu 1958 proběhlo očkování proti obrně
u všech žáků 3. a 5. postup. ročníku.
Divadlo
Dne 2. března 1958 sehráno bylo dětské divadlo „Jak se Honza králem nestal“ v rámci soutěže
tvořivosti mládeže. Dostavila se tříčlenná komise
za vedení O. Voříška, která představení zhodnotila v rámci okresu. Děti hrály velmi pěkně. Rodiče často odměnili děti potleskem i během hry.
Na vystoupení bylo vybráno celkem 1306,– Kč.
I když je velká režie s úhradou krojů, hudby, paruk atd. byl čistý výdělek cca 400,– Kč, který
bude použit jako část úhrady na výlet koncem
roku.
Odvolání učitele Zdeňka Kondelíka
Dne 26. 3. 1958 byl učitel Zdeněk Kondelík
odvolán a náhradou za něj povolána Vlasta Čížková.
Dne 1. 4. 1958 nastoupila na zdejší školu za
učitelku M. Wernerovou, Vlasta Čížková bytem v Dubči. Osmiletou střední školu vychodila
v Dubči a pracovala později jako vedoucí pionýrské organizace. Pedagogickou školu absolvovala
v r. 1956 v Praze.
Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.
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KONEC ŠKOLNÍHO
ROKU 2017/2018
Při ohlédnutí za posledními měsíci byl konec roku
pro děti ve štěrboholské mateřské škole plný zajímavých akcí a aktivit. Před přicházejícími prázdninami
navštívila školku Městská policie s jejich preventivním programem, aby doplnila důležité pokyny a informace, které děti dostaly od záchranářů v jarních
měsících. Policisté dětem také umožnili vyzkoušet si
nejen jejich výzbroj, ale i samotný sběr otisků prstů.
Další zajímavou akcí, kterou školka pro děti připravila, byl interaktivní program „Kozy a jiná zvířátka“ – návštěva živé kozičky s kůzlátkem na zahradě mateřské školy. Každé z dětí si mohlo kozičky
pohladit, ale také si vyzkoušet, jak se takové kozičce
dojí mléko.
Dne 1. června navštívilo školku místo dětí
spousta neznámých postav. Do každé ze čtyř tříd
přišlo několik krásných princezen, víl, zvířátek, pirátů, superhrdinů a plno dalších zajímavých a pohádkových kostýmů. Dopolední Den dětí byl plný
zábavy, her a soutěží.
Předškoláci, kteří příští rok nastoupí do první
třídy základní školy, se rozloučili nacvičeným pásmem tanečků a písniček, které v zasedací místnosti
Úřadu městské části Praha-Štěrboholy představili
svým kamarádům a rodinám. Předškolní děti byly
slavnostně pasovány na školáky při doplňujícím
představení divadélka Romaneto.
A jak bývá zvykem, každý konec školního roku je
zakončen nějakým výletem. Tak to letošní rok bylo i
u tříd Veverek a Žabiček, které se vydaly čtenářsky
vzdělávat do Ústřední městské knihovny v Praze.
14

Menší děti ze tříd Myšiček a Berušek se ponořily
do oblasti hvězdářství v Planetáriu v pražských Holešovicích.
Žabičky opustily mateřskou školku o týden dříve
odjezdem na školku v přírodě do Vřesníku. Malým
námořníkům počasí nepřálo, ale ani to jim nevadilo,
aby si zábavný týden v přírodě a bez rodičů naplno
užili.
Celý školní rok v mateřské škole byl nejen náročný, ale také úspěšný a vydařený. O letních prázdninových měsících načerpají novou energii děti i paní
učitelky, které se budou těšit na stávající i nové dětičky ve vyzdobených třídách na začátku září.
Renata Špinlerová
učitelka MŠ
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ROZLOUČENÍ S ŽÁKY
5. ROČNÍKU

Poslední červnové dny jsme se v ZŠ Štěrboholy loučili se školním rokem a součástí bylo i rozloučení s žáky 5. ročníku.
Letošní páťáci se s námi v zasedací místnosti
MČ Praha-Štěrboholy rozloučili hned dvakrát –
poprvé dopoledne se spolužáky a zaměstnanci
školy, podruhé odpoledne s rodiči, příbuznými
a s kamarády. Společně jsme se přenesli do proza-
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tím vzdálené budoucnosti, do doby třídního srazu
po několika letech. Prostřednictvím hudebně-dramatického vystoupení zavzpomínali žáci na pět
let, které v ZŠ Štěrboholy strávili. A že bylo na
co vzpomínat: chvíle strávené ve školních lavicích,
školu v přírodě, výlety a školní akce, matematické
olympiády, plavecký výcvik, sportovní úspěchy
a mnohé další. Vzpomínky patřily i spolužákům,
kteří třídu v průběhu let opustili, a paním učitelkám, které dětem předávaly znalosti, vědomosti
i dovednosti. A ačkoliv bývá loučení důvodem ke
smutku, páťákům se několikrát povedlo přítomné
obecenstvo tak rozesmát, že nakonec všichni odcházeli s úsměvem na rtech.
Všem žákům 5. ročníku přejeme hodně úspěchů jak v průběhu dalšího vzdělávání, tak v životě.

VÝLET DO IQPARKU
První červnový týden se všechny třídy ZŠ
Štěrboholy vydaly za poznáním do zábavně-naučného centra v Liberci, do iQPARKu. Cesta do
Liberce nám utekla jako voda a my jsme tak brzy
mohli blíže poznat svět vědy a techniky. Ve čtyřech patrech na nás čekalo více než 200 interaktivních exponátů z nejrůznějších oblastí lidského
života. Děti měly příležitost vyzkoušet si různé
hlavolamy a rébusy, v praxi ověřit platnost přírodních zákonů, leccos se dozvědět o lidském těle
a na vlastní kůži zažít působení optických klamů.

Spoustu legrace jsme si užili v zrcadlovém bludišti, ve vodním světě a také v bublináriu. Sportovci
zde našli i sportovní vyžití – možnost zasoutěžit
si v jízdě na rotopedu a následně prozkoumat své
tělo termokamerou či si pomocí své vlastní síly
ověřit, kolik osob je potřeba k uzvednutí automobilu. Hudební nadšenci si vyzkoušeli, jaké je to
být členem hudební kapely, a televizní fanoušci
si zahráli na moderátory hlavních zpráv a počasí.
Byl to zkrátka den plný her, experimentů i zábavy
a všechny děti si ho moc užily.
Martina Valná
učitelka ZŠ

Martina Valná
učitelka ZŠ
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Příprava na mateřskou školu bez maminek,
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní
a výtvarnou výchovou.
V přípravce na mateřskou školku Kulíškov se
na konci školního roku vždy řádně rozloučíme
s našimi absolventy a po prázdninách se opět těšíme na nové „malé Kulíšky“. S dětmi si během
dopoledne v tematicky zaměřeném programu
hrajeme, cvičíme, zpíváme, malujeme a před polednem shlédneme krátké maňáskové divadélko.
Máme individuální přístup ke každému nováčkovi
a naším cílem je, aby se co nejrychleji začlenil do
kolektivu a našel si nové kamarády.
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
18
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
Na začátku dubna se naše Nejmladší žactvo a Předškolní žactvo zúčastnilo závodu ve
Sportovní gymnastice. Děvčata ve složení: Nela
Reptová, Sandra Bubnová, Natálie Cháberová,
Veronika Poslušná, Ema Jarošová a Anežka
Hadravová vybojovala naší tělovýchovné jednotě
3. místo.
Soutěžily jsme i v kategoriích Mladší žákyně I, II a IV a tak, jak jsme si v září předsevzali, podařilo se nám letos sestavit i družstvo
chlapecké, kategorie Mladší žáci II.
Děti se zúčastnily závodu všestrannosti:
plavání, atletika a sportovní gymnastika. Přestože necvičíme jen pro medaile, odnesly si jich
z těchto závodů nakonec celkem 19 :-)
Kategorie Mladší žákyně I ve složení: Karolína Řeřichová, Gabriela Benešová, Laura Bubnová (plavání 3. místo), Karolína Burešová (plavání 2. místo), Elen Šešlija (atletika 2. místo).
Kategorie Mladší žákyně II ve složení: Barbora Landová, Rozálie Sovová (atletika 3. místo,
gymnastika 3. místo), Adéla Landová (atletika
2. místo), Klára Benešová (atletika 1. místo).
Děvčata z TJ Sokol Štěrboholy zde kompletně
obsadila stupně vítězů, což byla pro všechny zasloužená odměna za léta dřiny. V celkové soutěži
Sokolské všestrannosti skončila Rozárka Sovová
na 2. místě a zajistila si tak postup na Přebor
České Republiky.
Kategorie Starší žákyně IV: Alena Zavadilová
(plávání 1. místo, gymnastika 3. místo, atletika
1. místo). V celkové soutěži Sokolské všestrannosti skončila Alenka na 2. místě a zajistila si
tak, stejně jako Rozárka, postup na Přebor
České Republiky.
Kategorie Mladší žáci II ve složení: Lukáš
Pichlík (gymnastika 3. místo), Matyáš Fuksa
(celková soutěž 3. místo), Vojtěch Votava (plavání 2. místo, gymnastika 1. místo, atletika 1.
místo, v celkové soutěži 1. místo), zajistil si tak
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postup na Přebor České Republiky, kde pokračoval sbírkou medailí – atletika 2. místo!
Během června se naše Předškolní žactvo
a Nejmladší žactvo zúčastnilo samostatného závodu v atletice. Ani tady nám děvčátka neudělala ostudu a ve složení: Sára Pichlíková (celkově
2. místo), Lucie Fuksová, Agátka Skřítková, Natálie Urbanová a Anička Šindelářová vybojovala
překrásné 1. místo.
Vyvrcholení letošní sezóny pak nemohlo
skončit velkolepěji. Celý rok jsme se totiž pilně
připravovaly na XVI. Všesokolský slet se skladbou Mladších žákyň „V Peřině“. Po oblastních
sletech v Brandýse nad Labem a Voticích jsme
se přidaly k 15 000 cvičenců a vystoupily ve
sportovní hale Eden Aréně. Měly jsme možnost
zažít neopakovatelnou atmosféru a přestože byl
tento rok mimořádně náročný, byly jsme nakonec všechny nadšené, že nás zkušené náčelnice
Marcela a Helča do akce zapojily.
Velmi mne těší, že se rozšiřují řady nadšených, aktivních trenérů, naše základna se stále
rozrůstá a to je dobré znamení pro naši společnost. Hodnoty kamarádství, společné radosti
z pohybu a pohybu jako neoddělitelné součásti
nás všech jsou, pevně věřím, tou správnou silou,
která nás a především naše děti v dnešním zrychleném světě dokáže udržet v té správné koleji.
Děkuji Vám všem. Přeji Vám krásné prázdniny
a v září na značkách: Nazdar!
Za TJ Sokol Štěrboholy
Vaše Dáša Benešová
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Děkuji cvičitelkám všestrannosti TJ Sokol
Štěrboholy za vynikajicí práci ve cvičebním roce
2O17/2O18. Velmi přispěly k úspěchům na
všesokolských sletech v Brandýse nad Labem,
Voticích, Brně, Pečkách a Praze na stadionu
v Edenu. Podílely se i na pódiích v Tyršově domě,
na Malostranské a Staroměstké a tím přispěly
k další propagaci Sokola. V skladbě „Princezna
republika“ cvičily Dvořáková Lenka, Tmejová
Marcela, ve skladbě „Spolu“ Tmejová Marcela,
v pódiové skladbě „Vivat Vivaldi“ Dvořáková
Lenka, Šorfová Aneta, Šorfová Jana, Tmejová
Marcela, ve skladbě „V peřině“ cvičilo 18 žákyň

pod vedením cvičitelek Dáši Benešové, Zuzky Filípkové a Heleny Pištorové, při skladbě pomáhali
i rodiče některých žákyň. V průvodu nesl prapor
TJ Sokol Štěrboholy Petr Beneš s žákyněmi. Na
organizaci a technické četě podiových skladeb se
podílela Šorfová Jana se svými dětmi Anetou,
Dominikem a Alexem.
Jsem velmi hrdá na naše cvičitelky a cvičence, kteří úspěšně reprezentovali naši TJ Sokol Štěrboholy.
Marcela Tmejová
náčelnice TJ
a místonáčelnice župy Jana Podlipného

RC Klubiště, z.s.
K Učilišti 50/13
102 00 Praha 10-Štěrboholy
IČ: 027 82 430
tel. 731 128 900
tel. 777 015 269
klubiste@gmail.com
www.klubiste.cz

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
Již tradičně letos proběhl Dětský sportovní
den na hřišti SK Viktoria Štěrboholy.
V rámci dětského dne mladí fotbalisté z SK
Viktoria Štěrboholy sehráli exhibiční zápas pro
pobavení všech návštěvníků. Zápas se hrál
o velmi lákavou odměnu, krabici plnou koblih.
Na těch si pak pochutnali všichni zúčastnění
hráči. Zároveň proběhl nábor nových fotbalistů
do mládežnických družstev. Rodiče měli možnost vidět vedení tréninku a práci trenérů, kteří
vedou děti v našem teamu.
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy pořádalo společně s námi Občanské sdružení Borůvkovany, které se v tento den setkává s dětmi
a rodiči. Ti se mají možnost seznámit před blí-
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žícím se odjezdem na tábor. Vrcholem dětského
dne byl bezpochyby velký skákací hrad, do kterého si děti museli, vstup vybojovat v ostatních
soutěžích! Počasí se vydařilo, dětí přišlo na šedesát, rodičů mnohem víc, proto můžeme další
dětský den považovat za velmi povedený.
Všem moc děkujeme a těšíme se na Vás na
dalším dětském dnu, fotbalovém tréninku nebo
na táboře!
www.skviktoriasterboholy.cz
www.borovany.cz
SK Viktoria Štěrboholy
a OS DT Borůvkovany
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ČARODĚJNICE 2018
foto: Kamino Foto

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

„NAJDI TAMBORA

Praha-Štěrboholy 1757“

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

Štěrboholské listy 2/2018

Popáté otevíráme kroniku pana učitele Josefa Buňaty. V minulém díle jsme došli do roku
1712, kdy zemřel tehdejší majitel Štěrbohol, Jan
Václav Josef Vratislav z Mitrovic. Ten spravoval
Štěrboholy až do své smrti 5. 12. 1712.
Po jeho smrti a po vyřízení dědického řízení se
staly dědičkami jeho dvě dcery Marie Josefa, provdaná hraběnka Šliková a Marie Alžběta Vratislavová z Mitrovic. Ty společně prodaly Malešice,
tvrz, dva dvory v Malešicích a ve Štěrboholech
s příslušenstvím celkem za 46.000 zlatých rýnských Marii Terezii kněžně Trauttmansdorffové,
která zastupovala tehdy svého ještě nezletilého
syna Františka Norberta, knížete Trauttmansdorffa.(*10. srpna 1705–18. června 1786).
Trauttmansdorffové patřili koncem 17. století
a začátkem 18. století mezi nejbohatší českou
šlechtu, kromě Horšovského Týna vlastnili další rozsáhlá panství (Litomyšl, Jičín). Členové rodu zastávali vysoké posty u dvora, v armádě a diplomacii.
V době, kdy Štěrboholy patřily knížeti
Trauttmansdorffovi, zažily Země Koruny české
a především Praha, a s ní i Štěrboholy, dvě naprosto výjimečné události – korunovace českého
krále a české královny. Po dlouhých 67 letech
byl korunován na českého krále Karel II. (jako
český král Karel II.), ve světě známý jako císař
Svaté říše římské Karel VI., otec dobře známé
české královny Marie Terezie. Korunovace Karla
II. proběhla 5. září 1723 a 8. září 1723 byla
slavnostně korunována českou královnou jeho
manželka Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská, princezna z dynastie Welfů, provdaná
císařovna Svaté říše římské, královna česká, uherská, chorvatská, sardinská, neapolskou a sicilská.
Tyto dvě události byly tak významné, že se staly
předlohou mnoha knih a dalších uměleckých děl.
Při korunovaci zazněla i tato nadčasová formule,
kterou se český král zavazoval pečovat a dbát
o blaho Zemí koruny české: „… Vezmi hůl moci
a práva, kterouž poznávej sebe vyvoleným býti,
těšit lidi dobré, děsit zlé, bloudícím cestu ukazovat, padlým ruku podávat, rozptylovat pyšné
a pozdvihovat ponížené…“.
Štěrboholské listy 2/2018

Kronikář Josef Buňata má jako další zápis
v historii obce Štěrboholy uveden tento text:
„…tento dne 12. 10. 1725 postoupil Marii Terezii, hraběnce Rottalové na srážku kupní ceny
panství Brandýs nad Orlicí své statky, Dolní Počernice, Malešice a Štěrboholy“. V současném
jazyce českém to znamená asi toto: „Majitel
Štěrbohol František Norbert kníže Trauttmansdorff zakoupil 12. 10. 1725 od Marie Terezie
hraběnky Rottalové panství Brandýs nad Orlicí
a na zápočet kupní ceny (tedy na protiúčet) jí
přenechal své statky Dolní Počernice, Malešice
a Štěrboholy.“ Osudy Štěrbohol se tak potkaly
s osudy města Brandýs nad Orlicí, města, kde
působil od roku 1624 jako kazatel Jan Ámos
Komenský. Právě zde pravděpodobně pracoval
na svých filosofických spisech Truchlivý, Hlubina
bezpečnosti a také na jednom z jeho nejznámějších děl – Labyrint světa a ráj srdce. Josef
Buňata, místní štěrboholský učitel, musel znát
tyto spisy Jana Ámose Komenského velmi dobře
a jaká asi musela být jeho radost, když při svém
pátrání v historii obce Štěrboholy zjistil, že bývalý majitel Štěrbohol se stal majitelem panství
Brandýs nad Orlicí, kde působil i „učitel národů“
Jan Ámos Komenský.
Ale pojďme dál v historii obce Štěrboholy.
Dne 16. 10. 1725 prodala Marie Terezie hraběnka Rottalová statek Malešice a to tvrz a ves
Malešice, dva dvory a hospodářské budovy ve
Štěrboholech za 48.000 zlatých rýnských (pro
představu dnešního čtenáře částka 48 000
zlatých rýnských se rovná dnes cca 16 miliónům korun) císařskému radovi Václavu Neumanovi z Pucholze, (Pucholce), doktoru práv
a univerzitnímu profesorovi. Latinsky se tento
pán psal Wenceslao Xaverio Neümann de Pucholz a v češtině 18. století Waczslaw Neuman
z Puchsolcze. Tento pán se stal známý také díly
spisovateli Aloisi Jiráskovi. V jeho díle „Temno“
dostal do vězení jezuitům nepřátelského Františka Antonína hraběte Šporka.
Václavu Neumanovi z Pucholze se podařilo
během dvou následujících let vydělal poměrně
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hodně peněz, 8 000 zlatých, a prodat předešlé
statky (tedy statek Malešice, a to tvrz a ves
Malešice, dva dvory a hospodářské budovy ve
Štěrboholech) Karlu Jáchymovi hraběti z Bredy,
majitele Tachlovic. Některé prameny také uvádějí
jeho jméno jako Karel J. Bredano. Ten je v historických pramenech také známý, mimo jiné i tím,
že prováděl spekulační koupě panství na splátky.
Tomu nasvědčuje i to, že Karel Jáchym hrabě
Breda dne 7. 4. 1727 uzavřel výměnnou smlouvu
se slavnou pražskou univerzitou a tím byly připojeny statky Malešice a Štěrboholy k universitním
statkům Michli a Horním Počernicím.
Štěrboholy se tak staly jedním ze zdrojů univerzity, zdrojů pro její vyučující a studenty. Významně se podílely na finančním zajištění výuky
na univerzitě a také na zachování její nezávislosti.
Jak vyplývá z předchozího textu, mezi lety
1712 a 1727 změnily Štěrboholy čtyřikrát svého
majitele. To asi příliš neprospívalo k jejich rozvoji
a stabilizaci situace v nich. Lepší časy nastaly
až pod univerzitní správou. Z dobových zápisů
vyplývá, že Štěrboholy stály jen na jedné straně
cesty (čísla popisná 2–8) a teprve až v polovině 18. stoeltí vznikla strana druhá. Ale o tom
a o událostech v Čechách za vlády Karla VI.
a Marie Terezie až v dalším díle tohoto čtení na
pokračování.
pokračování příště
Ing. Jiří Sissak

VOLBY
INFORMACE PRO VOLIČE
Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva městské části Praha - Štěrboholy se
konají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 od
14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 6. října
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Právo volit má
• státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb, tj. 6. října 2018, dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městské části;
• s tátní občané členských států EU, kteří alespoň
druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, jsou
v MČ Praha - Štěrboholy přihlášeni k trvalému
nebo přechodnému pobytu a jsou zapsáni
v Dodatku stálého seznamu voličů.
Překážky výkonu volebního práva jsou
• v ýkon trestu odnětí svobody
• o mezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
• zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu
• v ýkon služby vojáka z povolání v zahraničí
Volební místnost
V městské části PrahaŠtěrboholy je zřízen jeden volební okrsek a volební místností je zasedací
místnost v ulici K Učilišti 298/16a.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny
přede dnem voleb, tj. do 2. října 2018.

Erb rodu Trauttmansdorff
30

Štěrboholské listy 2/2018

DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ, KTERÉ SE KONAJÍ
VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018
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, cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování umožněno.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze
sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty
nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje - a to v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. Tímto způsobem volí přednostně
jednotlivé kandidáty různých volebních stran
a dále tolik kandidátů označené volební strany,
kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a označených jednotlivých kandidátů.
Po úpravě hlasovacích lístků vloží volič hlasovací lístek do Zastupitelstva hl. m. Prahy i do ZaŠtěrboholské listy 2/2018

stupitelstva městské části Praha - Štěrboholy do
jedné úřední obálky. Tuto úřední obálku vloží před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. O neplatný způsob hlasování
jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva. Hlas voliče je také neplatný, jestliže na hlasovacím lístku neoznačil ani
volební stranu ani žádného kandidáta.
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 úřad městské části a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 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.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.
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INZERCE:

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

INZERCE:

INZERCE:

IKIGAI – škola vlastní cestou
Vážení obyvatelé Štěrbohol,
rádi bychom Vám oznámili, že ve Štěrboholech vzniká nové školní zařízení pro děti
v domácím vzdělávání.
Komunitní škola IKIGAI si klade za cíl nabídnout Vašim dětem alternativu v podobě
vzdělávání, které se nezaměřuje na výkon,
ale na to, aby děti byly ve škole spokojené,

rozvíjely se způsobem, který je jim vlastní
a měly možnost podílet se na svém vývoji
a uchopit tak život do svých rukou.
Podrobnější informace naleznete na našich
webových stránkách www.skolaikigai.cz
a my se budeme těšit na Vaši návštěvu
a spolupráci.
Za tým IKIGAI Klára Veselá

INZERCE:

INZERCE:

HAMR – SPORTOVNÍ HALA ŠTĚRBOHOLY
Vážení návštěvníci sportovního areálu
HAMR-Štěrboholy, rádi bychom Vás
informovali o probíhající rekonstrukci
povrchu tenisových kurtů, které provádíme ve spolupráci s Městskou
částí Praha-Štěrboholy. Práce probíhají v režimu jeden kurt v rekonstrukci, druhý v provozu. Pokud si rezervujete kurt pro hru, počítejte tedy
prosím s možným nižším komfortem
(hlučnost, prašnost, pohyb dělníků).
Povrch kurtů byl již v neutěšeném
stavu a jsme velmi rádi, že se tedy
na kurtech pracuje již nyní. Opravy
budou probíhat zhruba do koce července a o jejich ukončení budeme
informovat na www.hamrsport.cz/
cs/sterboholy/. Ostatní sportoviště
(badminton, fotbal) jsou v provozu
bez omezení. Přejeme Vám krásné
léto!

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

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

INZERCE:

INZERCE:

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI
ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát A5)
soukromá inzerce nepodnikající

podnikatelská inzerce

1 str.

1 000 Kč

1 str.

2 000 Kč

2/3 str.

650 Kč

2/3 str.

1 350 Kč

1/2 str.

500 Kč

1/2 str.

1 000 Kč

1/3 str.

325 Kč

1/3 str.

650 Kč

1/4 str.

250 Kč

1/4 str.

500 Kč

1/8 str.

125 Kč

1/8 str.

250 Kč

1/16 str.

65 Kč

1/16 str.

125 Kč

1 řádek

10 Kč

1 řádek

10 Kč

tučný řádek

30 Kč

tučný řádek

30 Kč

spolky (strany, občanská sdružení apod.) ZDARMA
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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