HISTORIE
KULTURNÍ AKCE
ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT

SLOVO
STAROSTY
Milí spoluobčané,
V úvodu bych se rád vrátil k říjnovým komunálním volbám. Výsledky byly k dispozici
na webových stránkách městské části a jsou
i v tomto Zpravodaji. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsem byl zvolen starostou.
Tuto funkci budu vykonávat již čtvrté volební
období, což považuji za jisté uznání mé dosavadní práce. Děkuji občanům, kteří mě volili,
za projevenou důvěru. S kolegy zastupiteli
budeme dále pokračovat v započatých akcích. Jedná se především o dostavbu základní
školy, kde musíme zajistit další finanční prostředky z rozpočtu Hlavního města Prahy.
Další úkoly na nás v tomto volebním období
čekají zejména v oblasti dopravy a bezpečnosti. Dopravní komise již začala pracovat na
výběru nejpalčivějších problémů, těch, které
umíme sami řešit a ovlivnit. Hustotu provozu samozřejmě ovlivnit nedokážeme, ale
bezpečnější přechody, přisvětlení a značení –
s tím si budeme umět poradit. Budeme se snažit prosadit na Magistrátu hl. m. Prahy a PČR
pevné úsekové měření rychlosti v obci a důslednou kontrolu a pokutování porušování vjezdu
nákladních aut do městské části. Co se týká
bezpečnosti v obci, od 5. 11. 2018 k nám do
nové služebny Městské policie nastoupili dva
noví strážníci. Celkem budou pracovat ve Štěrboholech tři městští strážníci, vždy by měl být
na služebně alespoň jeden z nich. Zaměří se
i na prevenci drobné kriminality (bezdomovci,
dopravní přestupky, dohled při kulturních
a společenských akcích, hodiny bezpečnosti
pro žáky ZŠ a MŠ či přednášky pro seniory).
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K 100. výročí založení Československé republiky jsme se zapojili do akce „Strom Svobody“ a při slavnostním otevření nové budovy
úřadu městské části jsme zasadili pamětní
strom Svobody – lípu srdčitou. Lípu pomohli
vysadit především naše děti – a tak po letech,
až půjdou v dospělosti kolem tohoto stromu,
budou moci říci svým dětem „Tento strom jsme
sázeli my!“.
A co nás čeká v závěru roku?
Adventní zastavení v ZŠ Štěrboholy organizované již podeváté zaměstnanci školy, Rozsvícení vánočního stromu u nové budovy úřadu
MČ s doprovodným programem, kterou organizují občané Štěrbohol „Štěrboholští“ za podpory
Městské části.
Pro naše seniory jsme připravili tradiční
Předvánoční posezení v Restauraci Na hřišti s hudebním doprovodem CORLOR Club
Praha s kapelníkem Josefem Šrámem v pátek
7. 12. 2018 od 15,00 hodin.
Na začátku roku 2019 – v sobotu 26. 1. 2019
nás čeká Sousedský ples a v sobotu 9. 3. 2019 Maškarní bál odpoledne pro děti a večer pro dospělé.
Jménem svým i celého nového zastupitelstva
vám přeji klidné prožití Adventu a Vánočních
svátků.
František Ševít
starosta
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ÚŘAD
MĚSTSKÉ
ČÁSTI

PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT:
Nová adresa:

Ústřední 527/14, 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:
Od 1. 11. 2018
služebna v nové budově úřadu MČ,
adresa: Ústřední 527/14, 102 00 Praha-Štěrboholy,
úřední hodiny: středa 13,00–18,00.
V případě nepřítomnosti strážníka volejte
na tel. č. 222 025 789 nebo linku 156.
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ZPRÁVY

ZE ZASTUPITELSTVA MČ
Usnesení zastupitelstva MČ Praha-Štěrboholy
ze dne 26. 9. 2018
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
bere na vědomí
rozbor hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Praha 10-Štěrboholy za 1. a 2. čtvrtletí
2018

schvaluje
změnu sídla Městské části Praha-Štěrboholy
na adresu Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10-Štěrboholy.
bere na vědomí
1.1. n ámitky občanů k trvalým změnám autobusových linek MHD 163 a 228, které byly
provedeny od 1. 9. 2018 a podporuje jimi
navrhované změny;
1.2. 
stížnosti obyvatel ul. Violková na hluk,
způsobený umístěním dlouhého zpomalovacího prahu v ul. Ústřední;

ukládá
2.1. starostovi městské části podat na TSK
žádost o zdůvodnění použití nevhodného
technického řešení ke zpomalení rychlosti
při rekonstrukci ul. Ústřední;
2.2. starostovi městské části podat žádost
o umístění klasického radaru k měření
rychlosti do doby než se podaří realizovat
umístění radaru na úsekové měření vjezdu
nákladních automobilů.
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč rodinnému centru Klubiště na akci Halloween 2018.

vydává souhlas
zřizovatele s pořízením dlouhodobého hmotného
majetku do nové učebny ZŠ: Interaktivní tabule
SMART Board 880 včetně dataprojektoru
a ozvučení v pořizovací ceně 107 946,52 Kč vč.
DPH.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
v přízemí nové budovy úřadu městské části,
označených v projektové dokumentaci čísly 1.08
až 1.15 za účelem zřízení služebny městské policie na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/m2/rok
schvaluje
1. uzavření souhlasného prohlášení za účelem
odstranění duplicitního vlastnictví pozemku
parc.č. 248/3 v k. ú. Štěrboholy, kterým
se uznává výlučné vlastnictví paní Jany
Strnadové,
2. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky
a cesty k přístupu chůzí a jízdou na pozemek
parc. č. 253 v k.ú. Štěrboholy
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY 5. 10.–6. 10. 2018
Kandidátní listina
Číslo

Název

Kandidát
Poř. číslo

Příjmení, jméno, tituly

Věk

Navrhující strana

Politická příslušnost

Hlasy
Abs.

V%

Pořadí zvolení

1

TOP 09

2

Lapka Jan Ing.

35

TOP 09

BEZPP

250

18,69

1

1

TOP 09

6

Urbanová Radana DiS.

37

TOP 09

BEZPP

222

16,60

2

2

Občanská demokratická strana

1

Ševít František

46

ODS

ODS

529

16,97

1

2

Občanská demokratická strana

2

Čikara Jan

42

ODS

ODS

451

14,46

2

2

Občanská demokratická strana

3

Borská Lucie

44

ODS

BEZPP

456

14,62

3

2

Občanská demokratická strana

4

Oplíštil Jindřich

42

ODS

BEZPP

470

15,07

4

2

Občanská demokratická strana

5

Povr Aleš Bc.

39

ODS

ODS

404

12,96

5

NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA BYLO ROZHODNUTO:
Starosta:		
František Ševít
Místostarosta:
Jan Čikara
Finanční výbor:
Lucie Borská
		
Ing. Jan Lapka, Radana Urbanová, Dis., Jindřich Oplíštil
Kontrolní výbor: Jindřich Oplíštil
		
Ing. Jan Lapka, Radana Urbanová, Dis., Bc. Aleš Povr
Komise výstavby: Jan Čikara
		
Ing. Jan Lapka, Jindřich Oplíštil, Ing. Michal Máša
Komise pro dopravu a bezpečnost: Bc. Aleš Povr
		
Jindřich Oplíštil, Jan Čikara
Komise pro životní prostředí: Ing. Jan Lapka
		
Mgr. Barbora Israeljan Mokrošová
		Lukáš Vytiska
Komise pro občanské a kulturní záležitosti a sport: Radana Urbanová, Dis.
		Lucie Borská
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František Ševít
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Jan Čikara

Lucie Borská

Ing.jan Lapka

Jindřich Oplíštil

Bc. Aleš Povr

Radana Urbanová
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

KLUBOVKA

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Harmonogram VOK na prosinec 2018
ve čtvrtek
13. 12. 2018

14.00–18.00 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 umístěny pro občany na dvoře před teleocvičnou ulice
Granátnická 497/1.
VODOROVNĚ: A. Hrnek na kávu; Opak levé; B. Část
svalu; Zdobená skříňka (Japonsko); Seveřan; C. Náš
spisovatel (1932); Omamné látky; Úder sekerou; SPZ
Opavy; D. Slovensky tisk; 1.díl tajenky; Taneční místnost; E. Náš autobazar; Jehličnatý les; Zkr. letiště Mumbai; Doktor sociálně politických věd; Předložka; F. Starší
zkr. naší republiky; Tento den; Edisonovo jméno; Nápoj
ze sušených rostlin; G. Sloven. Irové; Evropská federace
kopané; Neoblečená; Opakovaný zápor; H. Sirník zlatnatý; 2.díl tajenky; Spojka; I. Zkratka zdravot. pojišťovny;
Neosobně; Bol; Drobné rty; J. Splést (zast.); Naplněná;
Cely; Kočkovitá šelma; K. Darovat; Africký pták; Řeky;
Sloven. mužské jméno; L. Jednotka el. odporu; 3.díl
tajenky; Osobní zájmeno; M. Angl. rampa; Plavidlo;
Ohon; Megapascal (značka); N. Sopečné magma; Angl.
tmavý; Zkr. lehkých topných olejů; O. Ňadra; Pomocný
karburátor; SVISLE: 1. Patřící opeřencům; Zakrytý odpor; 2. Domácky Alena; Smluvené setkání; Hmotnost;
3. Lázeňská léčba; Přibližně; Usrknout; Římských 2055;
4. Indián; Nástroj na broušení; Mravní čistoty; Dračka

Bio kontejnery jsou určeny pro soukromé osoby a obyvatele městské části
Praha-Štěrboholy!
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(nářeč.); 5. Žánr populární hudby; Předložka; Zkratka
pro velmi významné osoby; Levý přítok Moravy; 6. Slovenský souhlas; Kus trávníku; Policisté (expresivně);
Zima; 7. Elektronické prvky; Beáta (domácky); Ukazovací zájmeno; Orgány rozhodující pře; 8. Nížina; Zkr.
světové organizace; Řehtat; Iránská tisk. agentura;
9. Nečistota; Egyptský hudební nástroj; Jugoslávská
objem. míra; Americká družice; 10. Písmeno řecké abecedy; Jméno psa na starém bělidle; Kruh kolem Slunce;
Plátěné boty s gumovou podrážkou; 11. Anebo (zast);
Svoje; Otevřená ohniště; Angl. sůl; 12. Patřící vosám;
Ženské jméno (11.12.); Náš dramatik (1808-1856, Josef
Kajetán); Léčky; 13. Amor; Úsloví; Rakouské sídlo; Produkt ledvin; 14. Jednoduchý stroj; Zn. sportovní obuvi;
Pletenec vlasů; 15. Stromořadí; Ženské jméno
POMŮCKY: PNA, MAAT, AKOV
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Směje se jizvám, kdo nikdy rány nepocítil.
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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.

HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ
Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.
VI.část
1935
Studna
Obecní zastupitelstvo sešlo se 3. 1. 1935
a usneslo se, že před školou čp. 24 zřídí studnu
a dřevěnou pumpu, aby měla škola vodu na vaření a pití, protože (pumpa) studna v rohu za
školou byla znehodnocena tam zřízenou jímkou
na povrchovou vodu.
Dávka z piva
V téže schůzi stěžuje si, že Antonie Šulcová
a Bedřich Horčík liknavě platí pivní dávku. Prvá
dluhuje 1680 Kč a druhý 700 Kč. Usneseno exekučně je vymáhati.

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.
Neplatí10pro již zaregistrované.

Hostinec
Zamítá žádost, aby v čp. 128 byl zřízen hostinec. Jsou tři v obci a ty 700 obyvatelům postačí, když kromě toho jsou tu ještě prodejny
lahvového piva v počtu šest. Při státní silnici na
křižovatce s naší okresní silnicí jsou provizorní
boudy, v nichž bydlí Růžena Beránková a prodává tu uzeninu, housky, pivo atd. kolem jedouŠtěrboholské listy 3/2018

cím, kteří se tu u Úřadu potravní daně zastaví
a čekají na vydanění. Překáží ty boudy rozhledu
a proto obec žádá jejich odstranění. Podařilo se
je umístiti níže u okresní silnice.

1.máj
oslaven v okolí tábory, na něž z obce šli jednotliví
straníci. Působil jsem, aby byla doma společná oslava
s divadlem, ale marně. Praporová výzdoba slabá.

85. narozeniny
T.G.M. prvního presidenta byly oslaveny společnou slavností a divadlem „Psaníčko dědy Štáchala“. Stěžuji si tu na neúčast veřejnosti. Chybí
tu mnoho pochopení pro věc národní. V Masarykovi neoslavujeme osobu, ale silnou vůli národu
našemu dosíci úplné svobody mezi národy Evropy a zajištění jeho bytí.

Škola
Obec sděluje OŠV (Okresnímu školnímu výboru) V Říčanech, že kupuje místo pro školu od
Státních statků. Vyměřil a situační plánky nakreslil geometr Baběrád z Říčan. Obnos za ně zaplatí
místní radnice, která má v rozpočtu na tyto 350
Kč. Do Jenče u prahy, do sídla řed. stát. statků
k Vincenci Engebogenovi se vypraví deputace občanů Straka Karel a František Werner.
Louka mezi čp. 15(50) a 37 bude ze strany
od sinice oplocena drátěným pletivem, které
dodá Ferdinand Zima. “V humnech“ od čp. 99
zřízena kanalizace v délce 100 m.

Volby
Do NS (Národní shromáždění, poslanecká
sněmovna a senát) konány 19. 5. 1935 do Země
a okresu (zastupitelstva) dne 26. 5. 1935 v neděli. Doleji uvedený přehled ukazuje roztříštěnost politickou. Ve voličských seznamech bylo
zapsáno 224 žen a 219 mužů. 443 voličů, z nich
volilo kandidátku:
do posl. sn.
senátu
č. 1. rolníků
46
43
č. 2.soc. dem.
79
73
č. 3. čs. social.
101
94
č. 4. komunistů
61
54
č. 5. lidovců
3
26
č. 10.živnostníků
64
54
č. 11. soc. dem. něm.
č. 12. Henlein
1
č. 13 fašistů
2
2
č. 16. Národ. sjedn.
37
31
celkem
421
377
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okres

země

48

48

91

86

90

100

55

52

27

26

51

58

-

1

-

-

-

3

28

27

390

401

Dávky
Aby příjem do obecní poklady se nezmenšil,
usneseno na další období opět vybírati dávku ze
psů a nápojů. Z jednoho psa 10 Kč, ze dvou 20
Kč ze tří 30 Kč. Z 1l piva 10 hal, 1 l vína 30 hal
Počasí
Jaro i léto byly příznivé obilninám. Dobře odkvetly a žně byly dobré.
Úroda
v podzimu – brambory a řípa uspokojila hospodáře i chudinu.
28. X. 1935
den, kdy vzpomínáme osvobození národa, byl
oslaven tak, že u pomníčku Osvoboditele vztyčena
byla vlajka, stála tu sokolská, hasičská a legionářů
stráž, položen věnec a v sokolovně (U Straků)
předvedeno cvičení. Pád tyranův. Veřejnost byla
slabě zúčastněna, ač v obecním zastupitelstvu
bylo „uloženo na srdce všem přítomným, aby se
i se svými rodinami společných oslav 27. X., které
pořádá Místní osvětová komise – zúčastnili.
11

Z a p o d p o r y M Č P r a ha - Š t ě r b o ho l y

Úmrtí
1. XI. zemřela stařena Marie Nováková. Obec
pozůstalým dává příspěvek 300 Kč na pohřeb.
24. XI. Umírá mladý muž, člen obecního zastupitelstva Václav Stejskal na rakovinu žaludku.
14. 12. 1935
vzdal se ze své svobodné vůle T.G.M. úřadu
presidenta. Škoda, že nebyl o 30 let mladší, aby
nás mohl vésti rozbouřenými vlnami Evropy.
Škoda, že jeho návrhy nemohly býti pro politické
dohadování a věčné kompromisy velkoryse uskutečněny. Jeho smělý a odvážný sen o Spojených
evropských státech nemohl býti uskutečněn, aby
lidstvo Evropy si konečně oddychlo a mohlo se
věnovati klidné, mírové práci a nemusilo vyhazovati miliardy na zbrojení. Vypjaté nacionalismy,
právě tak jako sobecké stranictví jsou nebezpečím pro svět. To v malém vidíme i v obci. Lidé
nesejdou se na společné základně k práci, která
by přinesla užitek všem – celé obci… “Budu se
na Vás dívati, jak to vedete,“ řekl odstupující
president. Budeme míti dosti síly a vnitřní ukázněnosti, abychom šli dobře?
18. 12. 1935
zvolen presidentem Dr. Eduard Beneš. Do
veřejnosti pronikly zprávy, že volba tohoto státníka nebyla jednotná a že zvláště v době domluv
vybíjely se stranické spory a ukázala se vnitřní
rozháranost a nejednotnosti českých stran. To
zanechalo neblahý dojem mezi lidem. Jinak uvítala velká většina lidu volbu tuto sympaticky.
Povšechně
ještě nutno doplniti obrázek tohoto roku takto.
Život
V obci od ledna do prosince rok co rok je
zpestřen sokolskými šibřinkami, jež nesly se duchem vzájemnosti česko-slovenské. Pod Řípem
a pod Kriváněm. Kroje a tance měly buditi lásku
obapolnou. Hasičský ples byl plesem pro celou
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obec. Ve velikonočním období hraje se divadlo.
Lid chce něco lehkého, zpěvného. Hraje se operetka Ciganečka.
Sokolští
příslušníci týdně pravidelně cvičí.
Výletu
školních dětí do Lán zúčastnily se i osoby dospělé. Měli jsme radost, že dopřáno nám viděti
presidenta T. G. Masaryka v kočáře (v autu),
když vyjížděl na procházku.
Zájezd
do Tábora ve dne 27.–29. 6 a 4.–7. 7. pořádaný u příležitosti sokolského sletu v Táboře
byl sokolskými příslušníky velmi početně obeslán.
Zájezd byl rozšířen i na Kozí hrádek. Tu účastníci vyslechli projev dr. E. Beneše, který volá
z tohoto Čechům posvátného místa: „musíme
vybojovanou svobodu a demokracii udržet spojenými a svornými silami … „
Památky Mistra J. Husa
vzpomínají občané doma u hranice.

Štěrboholský
advent
29.11.2018
Program v areálu úřadu MČ:

17:00 - 19:00 – dílničky pro děti
18:00 - rozsvícení stromku a proslov pana starosty
18:15 - 20:00 – Speciální hosté, zazpívají a zatančí
- Dětský pěvecký sbor Bambule
- FOD Klokánek

Program v areálu ZŠ Štěrboholy:

17:00 - Adventní zastavení ZŠ Štěrboholy v zahradě
u vstupu do školy
Po celou dobu – pestrá nabídka stánků s občerstvením

Pokračování příště.
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Úprava školy
Během prázdnin byl upraven nový vchod ke
škole, opraven plot, střecha a provedeno betonování kolem školy, aby nezatékalo do sklepů.
Oprava si vyžádala náklad 10.000,– Kč.

ŠTĚRBOHOLY
V DATECH
HISTORIE

Výpis ze školní
kroniky Štěrbohol
(1958–1959)

1. máj a škola
Oslava 1. máje byla roku 1958 opravdu pro
naši školu významná. Děti napsaly výzvy ke všem
občanům a zároveň roznesly po všech domech
papírové holubičky a jedničky. Účast občanů byla
tentokráte mnohem větší. Před zahájením průvodu nastoupili všichni pionýři v počtu 52, aby
z rukou své skupinové vedoucí a zástupce MNV
s. Vostrého převzali čestné rudé stužky „Mladý
budovatel“, za splnění úkolů v roce pionýrské povinnosti republice. Celá skupina byla vyznamenána stuhou za budovatelskou práci, 1958/59
jako první skupina na okrese.
K mezinárodnímu dni dětí přijme pan prezident Antonín Novotný v Lánech pionýra z nejlepších skupin. Za organizaci zdejší školy byl na
aktivu vybrán žák 5. třídy Jiří Dynybil, který předá
soudruhu presidentovi dar naší školy, album s výsledky práce naší školy za uplynulý rok. Na aktivu
pionýrské organizace dne 3. června za přítomnosti
všech žáků, promluvil žák Jiří Dynybil o zážitcích
z Mezinárodního dne dětí v Lánech u presidenta.
Jednocení řepy – zapojení školy
Od 29. května byly prováděny do místního
rozhlasu denní relace na provedení okopávky
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Brigáda žáků
Žactvo a učitelé pomohli místnímu JZD
a odpracovali na sklizni řepy 175 hodin, provedli
názornou agitaci a písemně poděkovali všem,
kdo pomohli.
a jednocení řepy. Získáno několik brigádníků.
1. června okopali a vyjednotili žáci 5. ročníku se
všemi učiteli 1 míru řepy.
Agitace do JZD
Na den 22. 6. 1958 stanovena agitační neděle
pro získání zemědělců do JZD a získání brigádnických závazků na žně v roce 1958. Schůzky
agitátorů se zúčastnili všichni učitelé. V neděli
získali ve svých úsecích na 600 hodin. Zúčastnili
se i pionýři, kteří vypracovali a roznesli kreslené
výzvy a poděkování za pomoc při obdělávání řepy.
Zahájení školního roku 1958/59
Školní rok byl zahájen slavnostně 1. září v restauraci „U Slunce“.
Třídnictví bylo přiděleno následovně:
1.tř. Jaroslav Miffek
2.tř. Oldřich Kotek
3.tř. Vlasta Čížková
4. třída Zdeněk Kondelík
V družině mládeže zůstává jako vychovatelka
Emílie Korecová.
Změna v učitelském sboru
Od 1. 8. 1958 s. Marie Koperlosová byla po
pětiletém působení na zdejší škole přeložena do
Dolních Měcholup na místo ředitelky. Na zdejší
školu byl přeložen s. O. Kotek, který dosud zastával místo ředitele v Petrovicích, kde působil
od 1. října 1941.
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Pionýrská organizace
Pro práci v PO byli získáni jako vedoucí, vojáci z místní posádky, dále jeden učeň z místního zemědělského učiliště a žákyně pedagogické
školy. Dne 4. 11. 1958 byl skupině slavnostně
předán skupinový prapor.
Vánoční besídka
Dne 20. 12. 1958 byla uspořádána celoškolní
besídka. Program vyplnily děti. Vánoční stromek
připravila pionýrská skupina. Sdružení rodičů darovalo každému žáku sáček s ořechy a čokoládu.
Návštěva u presidenta
Nový rok 1959 začal pro naši školu radostnou
událostí. Z celkového počtu deseti vybraných pionýrů zdejšího okresu, určených k účasti na novoroční slavnosti na Pražském hradě byl vybrán
jeden žák z naší školy. Slavnosti u soudruha presidenta se zúčastnil pionýr 5. ročníku A. Kroužil.
Změna v učitelském sboru
Dne 15. 1. 1959 došlo ke změně na místě vychovatelky v družině. Emílie Korecová nastoupila
na učitelské místo do Dolních Břežan a na její
místo do družiny byla ustanovena Marie Wernerová, která žádala o znovu ustanovení.
Nácvik na spartakiádu
Na spartakiádu nacvičují všechny děti naší
školy. Nácvik 1. a 2. ročníku vede M. Wernerová
Štěrboholské listy 3/2018

a O. Kotek. Ročník 3. a 5. nacvičuje Vlasta Vlachová a Z. Kondelík. Celkem nacvičuje 70 dětí.
Slavnost – ocenění pionýrské organisace
Dne 24. 4. 1959 se konala v sále restaurace
„U Slunce“ oslava 10. výročí založení pionýrské
organisace za účasti zástupců všech složek. Po
zprávě ředitele školy o činnosti za dobu od založení bylo vyznamenáno 9 pionýrů rudými hvězdičkami a 3 pionýři diplomy za účast v soutěži
tvořivosti mládeže. Slavnost byla zakončena
sovětským filmem „Celý svět se směje“. Dne
25. 4. 1959 zúčastnilo se 7 našich pionýrů za vedení Vlasty Vlachové okresní slavnosti v Jílovém,
kde převzali pro naši skupinu „Čestnou stuhu
k 10. výročí PO“, ke skupinové vlajce. Pionýrky
Babiczová a Trýbová obdržely za úspěchy čestné
diplomy a Vlasta Vlachová obdržela diplom za
vzornou práci vedoucí skupiny.
Školní výlet
Dne 12. 6. 1959 byl uskutečněn autobusový
zájezd na Karlštejn a odtud pěší výlet podél Berounky do Zadní Třebáně. Autobus zapůjčil závodní výbor národního podniku Kablo – Hostivař.
Spartakiáda
Okresní spartakiáda se konala 21. 6. 1959
v Chodově. Z naší školy se zúčastnili všichni učitelé a cvičilo i 73 žáků a 28 dorostenek. Celkem
na okresní spartakiádě vystoupilo přes 3000 cvičenců.
Zakončení školního roku 1958/59
Školní rok byl ukončen slavnostně 19. 6. 1959
v sále restaurace „U Slunce“ za velké účasti rodičů a zástupců všech složek, kteří si s velkým
zájmem prohlédli také školní výstavu.
Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.
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Stejně jako každý školní rok i letošní začal v naší
mateřské škole přivítáním nových i stávajících dětí
ve čtyřech vyzdobených a voňavých třídách.
Během prvních měsíců navštívilo naši školku
několik divadelních společností. Pobavili jsme se
u pohádky „O neposlušných telátkách“ a zhlédli
jsme edukativní představení „Přijede k nám návštěva“, které nám připomnělo, jaká jsou pravidla slušného chování ve školce, doma i ve společnosti. V podzimním čase jsme se už všichni
moc těšili na zábavné dopoledne plné her a soutěží s dráčkem Fráčkem. Z důvodu nepříznivého
počasí musela být akce „Drakiáda“ přesunuta
do tříd, kde měly děti možnost plnit úkoly, hry
a hledat poklad.
Blíží se čas, kdy nás ve školce navštíví Mikuláš,
čert a anděl. Děti si pomalu připravují básničky
a písničky. A když se nám bude dařit, možná nás
Mikuláš potěší nějakým sladkým překvapením.
V prosinci v čase vánočním nás čeká zdobení
stromečku a třídy, zpívání koled, pečení cukroví
a nejočekávanější rozbalování dárků, které děti
najdou pod Vánočním stromem. Už nyní začíná
čas příprav na vánoční besídky. Děti nadšeně
nacvičují písničky, básničky, koledy a tanečky,
se kterými se už za pár týdnů pochlubí rodičům,
prarodičům a dalším návštěvníkům vánočních vystoupení.
Těmito akcemi bude ukončen kalendářní rok
2018 a děti přivítá mateřská škola v novém roce
2019, kde nás čeká další divadelní představení,
zimní školka v přírodě ve Vřesníku a exkurze do
čokoládovny a pastelkárny Rodas.
Renáta Vacínková
16
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JAK TO CHODÍ
V KNIHOVNĚ
V polovině října navštívili žáci 3. ročníku ZŠ
Štěrboholy Městskou knihovnu v Praze-Hostivaři.
A protože jsou již všichni zdatnými čtenáři, na
tuto akci se moc těšili.
Po příjezdu do knihovny se nás ujala milá paní
knihovnice, která měla pro děti nachystaný nabitý
program. Postupně žáky seznámila s organizací
knih v knihovně a vysvětlila jim princip řazení
knih nejen dle příjmení autorů, ale i dle barevných
štítků určujících věkovou kategorii, pro kterou je
daná kniha určena. Nechybělo ani stručné seznámení s jednotlivými žánry knih. Následně měli
všichni možnost vyzkoušet si, jak těmto principům porozuměli – paní knihovnice každého žáčka
zaúkolovala a během několika vteřin se na stolku
před námi začaly objevovat knihy z oblasti sportu
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a přírody, ale i knihy pohádkové, a to jak české,
tak cizojazyčné. Za svou píli a snahu byli žáci odměněni pastelkami a pohádkovou karetní hrou. Tu
nyní s radostí hrají jak o přestávkách ve třídě, tak
odpoledne ve školní družině.
V závěru akce nastala chvíle, na kterou se
ale všichni těšili ze všeho nejvíce – „rozchod“ po
knihovně. Každý měl tak příležitost pohodlně se
usadit do sedacího vaku a začíst se do knihy, jež
ho v danou chvíli nejvíce zaujala. Od rozečtených
knih se nám vstávalo velmi těžko, kdo však chtěl,
mohl si knihu na místě vypůjčit a dočíst si ji tak
v klidu a pohodlí domova.
A jak hodnotí návštěvu knihovny žáci? „Líbilo se nám, že jsme se nejprve naučili knihy
v knihovně hledat a poté jsme si mohli vybrat
jakoukoliv knihu a chvíli si v ní číst,“ shodují se
všichni. Někteří dokonce dodávají, že právě díky
této návštěvě začali do knihovny chodit pravidelně a mají tak již doma půjčených několik knih.
Věřím, že návštěva Městské knihovny v Hostivaři byla pro žáky příjemným zpestřením výukového týdne a že knihovnu, ať už tu v Hostivaři
či někde jinde, budou rádi navštěvovat i ve svém
volném čase.
Martina Valná
třídní učitelka III. B
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Z ŘEDITELNY
Současná situace na pracovním trhu připomíná frontu na banány za minulého režimu, přivezli jich pár a rozebrali si je ti první ve frontě
a ti s protekcí. A ne jinak je tomu i ve školství,
kde je sice absolventů pedagogických fakult relativně dost, nicméně ti končí ve zcela jiných
oborech a o ty, kteří se nakonec vydají na dráhu
učitele, se školy doslova poperou. S nelehkou
situací se pak potýkají personalisté a ředitelé
škol, kteří při boji o učitele musí sázet na nesystémové kroky, jakými jsou náborové příspěvky
nebo všemožné ústupky, ty však bývají negativně vnímané zbytkem pracovního kolektivu
a učitelského sboru. V Základní škole ve Štěrboholech v současnosti vyučuje devět učitelů,
kteří zde pracují průměrně šest let. Výjimkou
však nejsou ani pedagogové, kteří na místní základní škole učí i více než 10 let. Zeptali jsme
se paní ředitelky Mgr. Evy Kollmannové, jak se
potýká se současnou situací ve školství a jaké
problémy ve štěrboholské škole řeší.
Paní ředitelko, nedávno došlo ve vaší škole
k personálním změnám, můžete prosím popsat, co se stalo?
V naší městské části v posledních letech
významně vzrostl počet obyvatel, což s sebou
nese značné nároky také na služby, které občané ke spokojenému životu potřebují. Začíná
20

to v mateřské škole, kam se v posledních letech
hlásil enormní počet dětí, a logicky to pokračuje
i v základní škole. A protože si v základní škole
chceme udržet vysokou úroveň výuky, tak jsme
se již třetím rokem rozhodli místo jedné třídy
o více než 30 žácích, otevřít první třídy dvě. Je
proto nutné posílit učitelský sbor každý rok nejméně o jednoho učitele. V loňském roce byla
situace natolik zoufalá, že jsem kvalitního učitele
nesehnala. Stála jsem před volbou, zda spojit
dvě méně početné třídy a vrátit se k systému
malotřídky tak, jak to v této škole bylo v době
mého nástupu. Nakonec jsem se rozhodla pro
variantu ponechání jednotlivých tříd samostatně
a pro jednu z nich jsem se stala třídní učitelkou.
Celý loňský rok byl opravdu mimořádně náročný,
avšak především díky mému skvělému týmu kolegyň jsme ho zvládly. Letos se situace zdála
příznivější. Pro budoucí prvňáčky se mi podařilo
zajistit dvě nové paní učitelky ještě před prázdninami, o to větší překvapení přišlo, když obě
podaly na konci zkušební doby výpověď.
Jak jste postupovala v této nepříjemné
situaci? Má škola připravené nějaké krizové
plány, pokud znenadání „vypadne“ učitel?
Ano. I učitel je jenom člověk, který může
onemocnět, odstěhovat se do jiného města,
založit si vlastní rodinu. V takových případech
máme pro krátkodobější zástupy rozepsané tzv.
pohotovosti, kdy chybějícího učitele zastoupí
jiný učitel, vychovatel či asistent pedagoga.
Tento zástup pak pokračuje ve výuce dle předem připraveného učebního plánu. Zde však šlo
o něco jiného, než je krátkodobá nepřítomnost
třídního učitele a nikdo z nás nedokázal předem
odhadnout, kdy se podaří situaci trvale vyřešit.
Ihned jsme proto začali všemi možnými kanály
hledat nové pedagogy a již po týdnu jsem mohla
konstatovat, že se to podařilo. Získání dvou učitelů, dva měsíce po začátku školního roku na
zcela vyčerpaném pracovním trhu, osobně považuji za malý zázrak.
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Základní škola ve Štěrboholech má velmi
stabilní učitelský sbor. Jedna z učitelek zde
učí přes 15 let, vy sama školu vedete již déle
než 10 let. Jak se za tu dobu změnil způsob
výuky? Je pedagogický sbor otevřený novým
metodám a technologiím ve školství?
Jedním z nejpalčivějších problémů při mém nástupu do funkce v roce 2008 byl zcela nevyhovující
školní vzdělávací program. Během prvního roku
mého působení došlo k jeho kompletnímu přepracování a následně pak k úpravám dle aktuálních
školských systémových změn. Postupně jsme školu
vybavovali i technicky – interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky pro všechny učitele, čímž
nám bylo umožněno začít do výuky zařazovat
i interaktivní výukové programy, PPT prezentace,
využití videa např. k sebereflexi výkonů žáků při
projektech jako je Ukaž a vyprávěj, apod. Mým cílem však i nadále zůstává udržet rodinný charakter
školy jako prostředí, kam děti chodí rády a cítí se
tu bezpečně. Preferuji úctu, respekt a důvěru mezi
učiteli a žáky. Jsem přesvědčena, že „moji učitelé“
přistupují k výuce poctivě a snaží se učit tak, aby
žáci nejen věděli, ale hlavně, aby je ta cesta k vědění bavila. A jakou formu, metodu či způsob si
k tomu jednotlivý učitel vybere, nechávám na něm.
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S tím souvisí i úspěšnost žáků, kteří odchází na druhý stupeň na jinou základní školu,
případně gymnázium. Zajímáte se o to, jak se
zde dětem daří? Jaká je úspěšnost přijetí vašich žáků na víceletá gymnázia?
Samozřejmě, chceme zde vzdělávat a vychovávat sebevědomé děti, které obstojí v dalším vzdělávání, proto je pro nás zpětná vazba
nezbytná. U našich žáků obvykle neevidujeme
žádný významný výkyv při přechodu na 2. stupeň
základní školy, většinou ho zvládají velmi dobře.
Těší nás, když nás naši bývalí žáci přijdou navštívit a vyprávějí, jak se jim daří. Radost mi dělá
i úspěšnost v přijetí na víceletá gymnázia, a to
včetně elitních škol. Ve statistice úspěšnosti se
od roku 2009 pohybujeme mezi 60–70 %. Tato
hranice byla směrem dolů posunuta pouze jedinkrát, a to v roce 2012, kdy byla úspěšnost přijetí
20 %. Nad hranici 70 % jsme se vyšplhali v roce
2011, kdy z jedenácti přihlášených žáků bylo
na víceletá gymnázia přijato deset (úspěšnost
90,91 %). Pevně věřím, že nejen tyto výsledky
dokazují, že nastavená koncepce naší školy funguje (pozn. redakce: koncepci školy najdete na
webu ZŠ) a máme být na co pyšní.
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Příprava na mateřskou školu bez maminek,
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní
a výtvarnou výchovou.
V novém školním roce jsme opět přivítali nové
„malé Kulíšky“ a stále se těšíme na další batolátka. S dětičkami 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 postupně si našel nové kamarády. Překážkou nejsou
ani plenky.
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 na našich webových
stránkách a facebooku. Budeme rádi, když nám
zavoláte a přijdete se na nás podívat.
Těšíme se na vás
http://www.predskolka-kuliskov.cz/
https://www.facebook.com/kuliskov2013
Hana Škodová tel: 602 688 426,
skodova.hanka@seznam.cz
Kulíškov pro nejmenší
22
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
Během září jsme postupně zahájili cvičení ve
všech stávajících oddílech TJ Sokol Štěrboholy.
V říjnu nás navštívila známá skupina borců Team
Freemove. Děti si cvičení moc užily a úspěšní kluci,
starší o pár let, jsou pro nás velkou motivací.
V TJ Sokol Štěrboholy nabízíme možnosti
cvičení pro širokou veřejnost, pro děti i dospělé
(cvičení rodičů a dětí, cvičení předškolních dětí,
cvičení školních dětí – gymnastická a všestranná
průprava, zdravotní cvičení, JU-JITSU, nohejbal,
volejbal, cvičení pro dospělé – Kruhový trénink,
Fit body, Bosu, aj.). Rozpis najdete na www.sokol.sterboholy.cz nebo na www.dasa-cviceni.cz
Děkujeme městské části, zejména našemu
panu starostovi Františku Ševítovi, za podporu
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sportu v naší obci. Letos se podařilo zajistit mimo
jiné i nové osvětlení haly, přijďte se podívat ;)
Děkuji všem trenérům za ochotu podílet se
na výchově ke zdraví našich dětí a děkuji všem
cvičencům za Váš zájem.
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!
Za TJ Sokol Štěrboholy
Dagmar Benešová
Foto: Pavel Průcha, www.foto-prucha.cz
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V sobotu 3. 11. 2018 jsme se opět po roce
sešli v hojném počtu ve štěrboholské tělocvičně,
abychom spolu s rodiči a dětmi oslavili Halloween. V první části programu děti plnily různé
úkoly, přes opičí dráhu, skok přes švihadlo přes
výrobu netopýrů a bramborových razítek až po
vyřezávání dýní. Také si každý mohl namalovat
perníček či si nechat namalovat obličej, rodiče
si mohli něco zakoupit u stánku Tupperware. Za
splněné úkoly na děti čekalo překvapení. V porotě pro volbu nejlepší masky byli letos jen pánové
a neměli to vůbec lehké, protože konkurence byla
veliká. Po celou dobu mohli jak rodiče, tak děti
ochutnávat dobroty z domácích kuchyní. Druhá
část programu se odehrávala venku. Za doprovodu místních strážníků jsme se řádně osvětleni
v lampiónovém průvodu přesunuli do parku Hrušov, kde byl následně odpálen ohňostroj.
Tímto děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, zejména městskému úřadu, policii, firmám
TUKAS a TUPPERWARE za poskytnutí cen
a samozřejmě také všem dobrovolníkům z řad
rodičů i dětí, kteří nám pomáhali. Celou akci
hodnotíme jako zdařilou a těšíme se na příští
akci v květnu 2019.
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
26
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SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
Mládežnický fotbal nám ve Štěrboholech doslova roste pod rukama. V současné době totiž
můžeme pozorovat nejen kvalitní výkony jednotlivých mládežnických družstev, ale především
nebývalý zájem z řad těch nejmenších.
V minulých letech jsme bohužel byli svědky
úbytku malých fotbalistů, ale letošní podzim nám
naopak přivedl spoustu nových malých hráčů,
a to i v těch nejmladších věkových kategoriích.
Zatímco loni touto dobou jsme v oddílu registrovali sotva 20 aktivních hráčů do 10 let, tak
naopak letos jich máme k téměř padesátce.
K masivnímu rozvoji štěrboholského fotbalu
pomohlo nejen vstřícné vedení klubu, které vytváří skvělé zázemí, ale i otevřenost klubu vůči
všem věkovým kategoriím. Nárůst mladých
hráčů s sebou přinesl nejen zvýšené požadavky
na počet trenérů, ale i na vybavení a tréninkové
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prostory. Současný zájem o štěrboholský fotbal
nás obrovsky těší, a proto se v současné době
o štěrboholskou mládež stará 5 kvalifikovaných
licencovaných trenérů. Což znamená, že na deset
dětí připadá jeden trenér, který se jim může plně
věnovat. Všechny tyto aspekty jsou pak viditelné
na samotném výkonu svěřených fotbalistů.
Ve spolupráci s pražským fotbalovým svazem
má aktuálně Viktoria Štěrboholy jasnou koncepci práce s mládeží, kterou zaštiťuje šéftrenér
Jiří Studík, sám odchovanec fotbalové Slavie
a letitý hráč nejvyšší fotbalové ligy.
A právě proto můžeme sklízet ovoce v podobě úspěchů jednotlivých družstev, ať již v soutěžích nebo turnajích. Za zmínku určitě stojí
skvělé výkony starší přípravky (hráči do 10 let),
kteří úspěšně bojují o první místo ve své soutěži
a (co stojí nejvíc za zmínku) patří k nejproduk-
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tivnějším týmům v Praze se 126 góly v osmi
soutěžních utkání.
Druhý čerstvým úspěchem je 2. místo na Mini
turnaji v Hostivaři těch nejmenší fotbalistů. Naši
nejmladší talenti ve svých prvních zápasech dokázali vyhrát 3 ze 4 zápasů v konkurenci kvalitních
klubů z okolí s daleko větším hráčským potenciálem. Děti si svůj první velký turnaj užily a nakonec
si všichni přivezly vytoužené medaile (viz fotografie, za kterou děkujeme KAMINO FOTO).
Pozadu ve výkonech štěrboholského fotbalu
nezaostávají ani dospělé celky. B tým Viktoria
Štěrboholy je druhý ve 3. B třídě a po doplnění
kádru jsou pryč chmury loňského roku, kdy jsme
vážně uvažovali o smyslu účasti v této soutěži.
Velké dík všem hráčům, kteří ve volném čase
úspěšně reprezentují naší obec.
Naopak A tým trápila série zranění, kdy kvůli
tomu zbytečně ztrácel body s papírově slabšími
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celky. Naštěstí většina hráčů se postupně vrací
na soupisku a tento fakt se odráží i na posledních zápasech pražské 1. A třídy.
A zde se nám podařila věc pro nás nejdůležitější a to propojení seniorských celků s naší
mládeží. Nejen, že mladí hráči aktivně chodí
povzbuzovat své vzory „z áčka“, ale na oplátku
jsme získali další 2 trenéry z A týmu nebo třeba
speciální brankářský trénink pod záštitou brankáře A mužstva Martina Košťáka, apod..
Na závěr dnešního povídaní o štěrboholské
kopané bych rád, za všechny trenéry, poděkoval těm nejdůležitějším a to rodičům. Bez samotných rodičů a jejich přístupu bychom nebyli
svědky vzedmutí štěrboholské kopané.
Za tým SK Viktoria Štěrboholy
Jakub Karda
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Ohlédnutí za akcí:
ŠTĚRBOHOLSKÝ
OPENAIR 2018

PODZIMNÍ VÝLET SENIORŮ ZE ŠTĚRBOHOL:
zámek Roudnice nad Labem a Podřipsko
Senioři a seniorky děkují za hezký výlet do
Podřipska, počasí nám přálo a po prohlídce
Roudnických památek a ochutnávky roudnického vína jsme se vydali k hoře Říp. Spokojeni
jsme se vrátili do Štěrbohol s pocitem, jaká je
naše země krásná.
Jaroslav Seifert
Hora Říp
Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.
Jiskřily dálky nad hlavami
jak bledě modré drahokamy.
Jímala závrať při pohledu,
zpívat však o nich nedovedu.
Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,
na nebi mráček běloskvoucí
– přestane srdce chvíli tlouci.
Oblaka letí v klasech zralých
a koně dupou po maštalích.
V panácích jsou už všude snopy
a svatý Jiří zvedá kopí,
aby je vrazil ve chřtán dračí,
a motýl spěchá po bodláčí;
a jako krůpěj na prstenu
třpytí se drobná kvítka rmenu.
Tu nemohu se vynadívat
a všechno ve mně začne zpívat,
zpívat i plakat. Maminko má,
jak je to hezké u nás doma!
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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:

INZERCE:

HAMR – SPORTOVNÍ HALA ŠTĚRBOHOLY
Přijme pro poracoviště v Praze 10-Uhříněvsi,
Bečovská 1080/5

Pracovnice do výroby elektronických součástek
Nástup možný ihned.
Drobné ruční práce (pájení, lisování, montáž).
Možnost zaučení, není nutné vyučení v oboru elektro.
Jednosměnný provoz - pondělí až pátek, 8 hodin.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí
a dobré pracovní ohodnocení.
Autobusové spojení: Bus č. 228, zastávka Bečovská.
Ing. Vlastimil Žamberský

 234 718 816, 606 961 152
 vzambersky@relmag.cz

Nabízím k dlouhodobému pronájmu
garážové stání v ulici Laudonova za
1 200 Kč měsíčně. V případě zájmu
mě kontaktujte na:
Telefonním čísle:
+420 739 982 762,
Emailu:
jaraskvrna@gmail.com

Sportovní areál HAMR-Štěrboholy se
připravuje na zimní sezónu. Oba tenisové kurty, na kterých na podzim proběhla kompletní rekonstrukce umělého
povrchu, jsou již na zimu zakryty přetlakovými halami. V hlavní budově proběhla
výměna střechy a střešních oken. Nezadržitelně se blíží Vánoce a my bychom
Vás rádi pozvali ke sportování i v tomto
období – areál má otevřeno i ve sváteční
dny. Vánoční provozní dobu najdete na
www.hamrsport.cz/cs/sterboholy/.
Těšíme se na Vás!
Recepce
HAMR – Štěrboholy
tel.: 734 428 970
U Školy 430,
102 00 Praha 10-Štěrboholy
www.hamrsport.cz
www.facebook.com/hamrsport.cz

www.relmag.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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DOPISY
Pomozte nám splnit
349 přání dětem
z dětských domovů.
Děkujeme vám
a přejeme šťastné
Vánoce

19. 1
až 1 1.
8. 12
.
den

ně

od
1
20 h 0 do
odin

Vánoční setkání
s Hankou Kynychovou
SOBOTA 1. 12. OD 14 HODIN

Vystoupí děti z dětských domovů
zapojené do projektu Hejbejte se
a zpívejte s Hankou Kynychovou.
Nebudou chbět známé tváře
a osobnosti, které projekt
podporují.

