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Vážení a milí spoluobčané,
počasí zatím vládne podzim, ale za dveřmi 

již čeká zima. Zvolna se chystáme na první ad-
ventní neděli, která letos připadá na 1. prosince.

Dovolte mi připomenout jednu z tradic, spja-
tých právě s Adventem.

Symbolem adventu je od 19. století adventní 
věnec, který má v různých oblastech různou po-
dobu. V České republice a v katolických zemích 
se zdobí nejčastěji čtyřmi svíčkami, z nichž tři 
jsou fialové nebo modré a jedna růžová. Fialová 
nebo modrá barva symbolizuje pokání, ztišení 
a čekání. 

Dříve se věnce zavěšovaly na stuhách, v po-
slední době jsou především kladeny na stůl. Na 
první adventní neděli zapalujeme první fialovou 
svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je pa-
mátkou na proroky, kteří předpověděli narození  
Ježíše Krista.

Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou 
fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezen-
tuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou 
svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost 
z toho, že postní období je téměř u konce a ad-
ventní období získává slavnostnější ráz.

Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme po-
slední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která 
představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle 
může připadnout na Štědrý den.

Zapalování stále většího počtu svící vyjad-
řuje stupňující se očekávání a radost.

Kromě adventních věnců se vily i prosté 
věnce bez svící z různých rostlin, které měly 
symbolický význam. Většinou měly zajistit 

svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. 
Samotný adventní věnec se v dnešní době svojí 
podobou vzdálil od podoby původní, stále má ale 
vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. V kos-
tele bývala pod adventním věncem umístěna ka-
sička, do které mohli věřící vkládat vánoční dary 
pro opuštěné děti a sirotky.

Štěrboholy si připomenou adventní čas ve čtvr-
tek 28. listopadu 2019, a to dvěma akcemi. První 
bude Adventní zastavení, které se tradičně koná v 
Základní škole Štěrboholy – v letošním roce ovšem 
nově na centrálním schodišti u hlavního vstupu do 
školy. Další akcí bude Adventní program pořádaný 
seskupením občanů Štěrboholští, Rodinným cent-
rem Klubiště a Městskou částí Praha-Štěrboholy 
v parku u budovy úřadu MČ.

V neděli 8. prosince 2019 pořádá SK Viktoria 
Štěrboholy v restauraci Na hřišti tradiční Miku-
lášskou besídku pro děti a v pátek 13. 12. 2019 
se na stejném místě setkají naši senioři.

Přeji všem klidný závěr letošního roku 
a šťastné vkročení do roku nového.

František Ševít
starosta

SLOVO 
STAROSTY

v Sokolovně
ulice Granátnická 497/1,

k tanci a poslechu zahraje hudební skupina DUO AMIS,
po půlnoci reprodukovaná hudba DJ Milan.

Vstupné: 170,–

Přijměte naše srdečné pozvání.
ZAHAJME PLESOVOU SEZÓNU VE ŠTĚRBOHOLECH!

Objednávky míst ke stolu na tel.: 608 580 583. Předpokládá se společenský oděv.
V ceně vstupného je i šatna.

Městská část Praha-Štěrboholy
společně s TJ Sokol Štěrboholy 

pořádají

v sobotu 25. 1. 2020
od 19:30 hod

SOUSEDSKÝ
PLES
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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, 12:30–18:00
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, 12:30–18:00
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, 12:30–18:00
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.

ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Výběr usnesení zastupitelstva 
MČ Praha-Štěrboholy 
září–listopad 2019

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

bere na vědomí
rozbor hospodaření Základní školy a Mateřské 
školy Praha 10-Štěrboholy za 1. a 2. čtvrtletí 
2019 

schvaluje
zvýšení provozní dotace ZŠ a MŠ Štěrboholy na 
rok 2019 v souvislosti se zvýšenými náklady při 
přestavbě ZŠ o 350 000,00 Kč;

projednalo
návrh na pořízení změny územního plánu sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy podaný XAVEROV  
Trade, a. s., se sídlem Lopatecká 223/13, 147 00 
Praha 4, pod názvem „Nové Štěrboholy I“;

souhlasí
se změnou funkčního využití plochy z SP na 
funkční plochu OB pouze u pozemku parc. č. 
181/1 v k. ú. Štěrboholy s podmínkou kódu vy-
užití území B na základě grafického podkladu, 
připraveného městskou částí – příloha č. 1 to-
hoto usnesení. 

trvá
na zachování původní funkční plochy u pozemku 
parc.č. 181/41 v k.ú. Štěrboholy.

projednalo
návrh na pořízení změny územního plánu sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy podaný XAVEROV  
trade, a. s., se sídlem Lopatecká 223/13, 147 
00  Praha 4, pod názvem „Nové Štěrboholy II;

souhlasí
se změnou využití funkční plochy z SP na OB 
u pozemku parc. č. 193/1 v k. ú. Štěrboholy 
s  podmínkou kódu využití území B, ale pouze 
v ploše zastavitelného území dle Metropolitního 
plánu. 

projednalo
návrh na pořízení změny územního plánu sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy podaný XAVEROV  
trade, a. s., se sídlem Lopatecká 223/13, 147 00  
Praha 4, pod názvem „Nové Štěrboholy III“;

souhlasí
se změnou funkčního využití plochy ze ZMK na 
funkční plochu OB pouze u pozemku parc. č. 
181/1 v k. ú. Štěrboholy s podmínkou kódu vy-
užití území B na základě grafického podkladu, 
připraveného městskou částí

nesouhlasí
s navrhovanou změnou funkčního využití 
u pozemků parc. č. 181/40 a 181/41 v k. ú. 
Štěrboholy. 

Projednalo
návrh na pořízení změny územního plánu sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy podaný XAVEROV  
trade, a. s., se sídlem Lopatecká 223/13, 147 00  
Praha 4, pod názvem „Nové Štěrboholy IV“;

zásadně nesouhlasí
se změnou části funkční plochy ZMK na funkční 
plochu OB a zbývající části této plochy na 
funkční plochu ZP u pozemků  parc. č. 193/1 
a 193/4 v k. ú. Štěrboholy. 

projednalo
návrh na pořízení změny územního plánu sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy podaný vlastníky po-
zemků parc. č. 441/1 a 441/2 v k. ú. Štěrboholy;

souhlasí
se změnou funkčního využití pozemků parc. č. 
441/1 a 441/2 v k. ú., Štěrboholy na VN s kó-
dem míry využití území D za podmínek, že veš-
kerá územní dokumentace k realizaci výstavby 
bude splňovat tyto podmínky: 
• dopravní obslužnost území bude zajištěna 

sjezdem a nájezdem z Jižní spojky, nikoliv na-
pojením na komunikaci Nedokončená;

• výška zástavby bude omezena na 3 nadzemní 
podlaží od původního terénu s výškou atiky 
maximálně 12 m.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s fir-
mou VISTORIA CZ a. s. na akci „Přestavba ZŠ 
Štěrboholy“ – zvýšení ceny díla dle změnových 
listů o 5 835 423,60 Kč vč. DPH  

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce tří 
místností s příslušenstvím v objektu čp. 50 v ul. 
K Učilišti rodinnému centru Klubiště o prodlou-
žení doby výpůjčky do 31. 12. 2022

schvaluje
1.  uzavření smlouvy o nájmu bytu školníka 

v objektu základní školy, U Školy 285, Praha 
10-Štěrboholy, s účinností od 1. 10. 2019 
a stanoví měsíční nájemné ve výši 120 Kč/m2;

2. možnost pronájmu malometrážního bytu ve 
stejném objektu za paušální měsíční nájemné 
3 500 Kč včetně energií. 

schvaluje
návrh termínů zasedání zastupitelstva městské 
části ve 2. pololetí 2019:
23. 10. 2019, 27. 11. 2019, 18. 12. 2019
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Protiklad; Pramen vlasů na konci 
stočený (řídce); B. Hodně; Věc nedotknutelná; Čakan; 
C. 1. DÍL TAJENKY; D. Ruské sídlo; Bodec; Duše boha 
v ugrofinské mytol.; Sloven. otázka u sázky; E. Chilská 
řeka; Svoje; Naříkat; Acetylén; F. Římských 2055; Surová 
kyselina olejová; Překonati vzdálenost chůzí; G. 2. DÍL 
TAJENKY; H. Pracoviště v dolech; Trocha; Pohoří na 
Krétě, místo narození Dia; I. Šumivé víno; Uchřadnouti 
(zast.); Ostrý okraj; J. Horský skřítek; Uplatněné v praxi 
(umění); Nápor; Název hlásky L; K. Mužské jméno 
(18.6.); Pražská informační služba; Nedostatek vláhy; 
Římsky 4; L. Hýkavý sudokopytník; Nejvyšší karta; Vr-
cholek ( z angl.); Volební schránka; M. Vidina ve spánku; 
Domácky Alena; Domácky Dagmar; N. Obroubit šitím; 
Trnovník; SVISLE: 1. Nepravé zlato (řídce); Osamoceno; 
2. Oblast mezi Mrtvým mořem a Akabským zálivem; Cizí 

ženské jméno; 3. Mezinárodní kód Ománu; Bol; Velký 
pytel; Horské jezero; 4. Experiment; Francouzsky ctnost; 
Český malíř (Mikoláš,1852-1913); 5. Zkr.pro adrenokor-
tikotropní hormon; Rychtář (zast.); 3. DÍL TAJENKY; 
6. Jaká; Povel psovi; Používat pero; 7. Nemocniční od-
dělení; Tělocvičný prvek; Pracovati s rýčem; Část vozů; 
8. Existovat; Domácky Kilián; Řadová číslovka; Stovky; 
9. Prasklá; Donucovat; Bikarbonát; 10. Slůvko ohrazení; 
Hloupí (pejor.); 4. DÍL TAJENKY; 11. Mládě domácího 
zvířete; Části atomů; Nemajetná; 12. Nitrid hliníku; Malý 
Ota; Rýnský člun; Pracovat s pluhem; 13. Ruské sídlo; 
Německy NE; 14. Minulý rok; Edisonovo jméno.
POMŮCKY: ACTH, VERTU, AČIT
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Jedna chyba sto jiných za sebou táhne.

schvaluje
poskytnutí dotace SK Viktoria Štěrboholy ve 
výši 86 000 Kč z rozpočtu městské části Praha-
Štěrboholy na rok 2019 z účelové dotace po-
skytnuté městské části z odvodu výherních hra-
cích přístrojů;

schvaluje
poskytnutí dotace TJ Sokol Štěrboholy ve výši 
70 000 Kč z rozpočtu městské části Praha-
Štěrboholy na rok 2019 z účelové dotace po-
skytnuté městské části z odvodu výherních hra-
cích přístrojů;
schvaluje
možnost pronájmu gymnastického sálu v objektu 
ZŠ Štěrboholy, U Školy 285 včetně zázemí pro 
aktivity občanů a spolků za stejných podmínek 
jako je pronajímán zasedací sál v ul. K Učilišti; 

stanoví
nájemné ve výši 125 Kč/hod, v případě krátko-
dobého pronájmu bude k ceně připočtena DPH 
v zákonné výši.

RYCHLÉ 
INFORMACE
FORMOU SMS

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, všeo-
becné 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 pi-
lotním 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).

Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám 
jen pár minut.

Neplatí pro již zaregistrované.

Jak se registrovat k odběru 
informativních SMS? 

1/ Prostřednictvím webových stránek 
http://sterboholy.smsbrana.cz

2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy

Služba je poskytována zdarma, stačí se pouze 
přihlásit k odběru informací. 

infoSMS
Dne 1. 1. 2016 od 
10.00 h bude odstávka 
vodovod. řadu v ulici 
Pod Areálem.
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2. ROČNÍK ŠTĚRBOHOLSKÉHO ADVENTU
Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí … 

A  s  nimi také adventní čas, který si zaslouží 
náležitě přivítat! Zapište si proto do svých ka-
lendářů a diářů datum 28. listopadu, kdy se od 
17:00 hodin uskuteční štěrboholské adventní 
setkání spojené s rozsvícením obecního vánoč-
ního stromu! Přijďte nasát vánoční atmosféru, 
užít si rozmanitá vystoupení dětí i dospělých, 
pochutnat si na něčem dobrém a přispět navíc 
na dobrou věc ve formě charitativní sbírky pro 
FOD Klokánek.

Poslední čtvrtek v listopadu, pár dní před 
první adventní nedělí, bude ve večerních hodi-
nách patřit nám všem, kteří máme rádi, když to 
ve Štěrboholech žije! Nejprve nás čeká již devátý 
ročník tradičního adventního zastavení u ZŠ 
Štěrboholy a poté už naplno propukne bohatý 
program adventního setkání u budovy obecního 
úřadu v režii štěrboholských dobrovolníků. 

Připomeňme si, že předvánoční setkání 
u  úřadu by skutečně nevzniklo, nebýt několika 
štěrboholských nadšenců. Ti si minulý rok řekli, 
že jim nestačí setkání určené výhradně rodi-
čům žáků základní školy, ale že chtějí pořádnou 
oslavu adventu pro všechny občany Štěrbohol. 
A tak se také stalo. Dali se do práce a s pod-
porou pana starosty vytvořili krásné setkání plné 
hudby, zážitků a dobrého jídla i pití, spojené na-
víc s dobročinnou sbírkou pro FOD Klokánek, 
díky níž se podařilo vybrat téměř sedm tisíc 
korun. Reportážní fotografie od Kamino Foto 
vystihují skvělou atmosféru minulého ročníku 
naprosto perfektně.

Štěrboholský advent je sousedská akce, kaž- 
dá posila a rada se tedy počítá. Budeme proto 
rádi, když se jakkoliv zapojíte, ať už před akcí či 
během ní. Aby se i letos podařilo pro děti z Klo-
kánku vybrat co nejvyšší sumu, hledáme opět 
šikovné pekařky a pekaře, kteří do charitativ-
ního stánku napečou slané nebo sladké dobroty. 
S nabídkou pomoci nebo jakýmkoliv dotazem 

ohledně adventního setkání se prosím obraťte 
na e-mail akcevobci@gmail.com. Děkujeme vám!

A co nás tedy na štěrboholském adventním 
setkání nemine? Zaposloucháme se do vánoč-
ních písní v podání pěveckých sborů i našich nej-
menších dětí, po proslovu pana starosty společně 
slavnostně rozsvítíme obecní vánoční stromek, 
užijeme si další příjemná vystoupení na pódiu 
a načerpáme atmosféru nadcházejících Vánoc. 
Stejně jako minulý rok se děti mohu těšit na 
dílničky, které budou probíhat již od 17:00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu, a nebu-
dou chybět ani tradiční stánky s občerstvením. 
Poučeni z loňského roku zajistíme více svařáku, 
kterého tak letos bude, doufejme, dostatek pro 
všechny :-) Vychutnat si jej budete moci již tra-
dičně také z adventních hrnečků, jež bude možné 
na místě zakoupit. Každý, kdo bude chtít, může 
nejen během setkání, ale i v následujících dnech 
ozdobit obecní vánoční stromeček svojí vlastní 
ozdobou.

Doufáme, že zájem o Štěrboholský advent 
bude přinejmenším stejně tak velký jako minulý 
rok, zimní počasí bude přívětivé a společné se-
tkání si všichni s nadšením užijeme. Tímto vás 
srdečně zveme a těšíme se na vás!

Štěrboholští
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis ze školní  
kroniky Štěrbohol
(1961–1962)

Školní besídka
Před odchodem na zimní prázdniny byla 

dne 22. 12. 1961 uspořádána pionýrskou or-
ganizací besídka s „Dědou Mrázem“, které 
se zúčastnily děti a vedoucí místní mateřské 
školy. Besídka s pěkným programem byla četně 
navštívena rodiči. V dopoledních hodinách byly 
promítány filmy pohádek a filmy se zimní té-
matikou.

Nemoc a infekce
V měsíci prosinci a lednu, onemocněli 

dva žáci 3. a 1. třídy žloutenkou. V měsíci 
lednu se vyskytlo onemocnění z nachlazení 
v 1. třídě u většiny žáků. V měsíci únoru vy-
skytlo se značné onemocnění občanů zvláště 
v západní části republiky chřipkou. Násled-
kem toho, byly prodlouženy pololetní prázd-
niny o jeden týden.

Divadlo
V rámci MDŽ, sehráli žáci dne 10. března di-

vadelní představení, pohádku, „Stříbrná studánka“. 
Vybráno bylo 700 Kč. Výtěžku bylo použito k žákov-
ským zájezdům. V rámci MDŽ se žáci účastnili slav-
nostních schůzí patronátního závodu a místní cihelny.

Propagace zemědělství
V rámci okresní propagace zemědělství, za-

pojila se naše škola vyhlášení závazků Jednot-
ných zemědělských družstev našeho okresu, ná-
stěnkou a plakáty na tabulích v obci. Žáci za 
pomoci třídních učitelů, provedli vyhlášení pěk-
ných výsledků ve výrobě mléka a masa barev-
nými plakáty, místního státního statku.

Oslava 1. Máje 1962
Sportovní den mládeže
Jako každoročně i letošního roku účastnila 

se škola oslav 1. máje, který se konal v Ky-
jích. Dne  3. června, uspořádala škola společně 
s místní tělovýchovnou jednotou „Sportovní den 
mládeže.“ V dopoledních hodinách proběhly sou-
těže her pro mladší žactvo, odpoledne soutěže 
starších žáků v plnění festivalového odznaku.

Školní vycházka
Dne 13. června byla uspořádána vycházka 

všech žáků školy k prohlídce pražského hradu 
a petřínské rozhledny. Odpoledne se uskutečnila 
návštěva Národního divadla a hry „Fidlovačka.“

Konec školního roku 1961/62
Školní rok byl ukončen slavnostně 

dne  30. června výstavkou a kulturním vystou-
pením žáků jednotlivých tříd v sále restaurace 
„U Slunce“ za přítomnosti rodičů a pozvaných 
hostů.

Zahájení školního roku 1962/63
Školní rok byl zahájen 3. září na slavnostním 

shromáždění žáků a za přítomnosti rodičů, po-
zvaných místních složek ve školní budově. Ře-
ditel školy seznámil přítomné s plánem práce 
v nastávajícím školním roce. Po vyslechnutí pro-
jevu ministra školství bylo přistoupeno k zahájení 
vyučování. Do školy dochází celkem 57 žáků.

Učitelský sbor
1. třída Oldřich Kotek
2. třída Marie Wernerová
3. třída Vlasta Dolinková
Družinu mládeže vede Alena Ullmanová

Učebnice i školní pomůcky pro žáky byly předem 
zajištěny.

Školní besídka
Před odchodem na zimní prázdniny sešli se 

žáci všech tříd k uspořádání besídky, kde z kaž- 
dé třídy žáci přednášeli, zpívali, četli zábavná 
vyprávění nebo si dávali různé hádanky. Zimní 
prázdniny trvaly od 23. 12. do 2. 1. 1963.

Místní kolo tvořivosti mládeže
Dne 18. ledna 1963 bylo uspořádáno místní 

kolo tvořivosti mládeže společně se žáky místní 
internátní zemědělské školy. Komise složená ze 
zástupců obou škol a přizvaných hostů, hodno-
tila vystoupení v odpoledních hodinách 26 žáků 
naší školy a večer žáky zemědělské školy. (pozn. 
výsledek není v kronice uveden.)

Prodloužení pololetních prázdnin
Vzhledem k trvajícím mrazům a potížím 

v  zásobování palivem, byly pololetní prázdniny 
od 19. ledna do 9. února. Ve volném čase učitelé 
si připravili rozplánování učiva na druhé pololetí.

Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.

SOU Štěrboholy 1962
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DEN STROMŮ  
V ZŠ ŠTĚRBOHOLY

NOVÁ ŠKOLA  
OČIMA DĚTÍ

Čtvrtek 24. října 2019 se pro ZŠ Štěrboholy 
stal Dnem stromů. Svátek oslavující stromy po-
mocí jejich sázení se na konci října slaví nejenom 
v České republice, ale i v mnoha zemích po celém 
světě. Připomněli jsme si tím důležitost a význam 
stromů pro celou naši planetu. 

Dopoledne děti na chvíli opustily školní la-
vice a přesunuly se ze svých tříd ven, kde spo-
lečnými silami zasadily před budovou školy svůj 
vlastní strom – smrk ztepilý. Ruku k dílu přiložili 
úplně všichni. Vybaveni lopatkami různých veli-
kostí a dobrou náladou se žáci nejprve pustili do 
kopání jámy, která musela být dostatečně široká 
i  hluboká. Rolí malých zahradníků se děti ujaly 
s  opravdovým nadšením a zápalem, a tak jim 
dílo šlo hezky od ruky. Následně pak dva zástupci 
z každé třídy pomohli smrček za halasného po-
vzbuzování svých spolužáků a za asistence pana 
školníka a paní ředitelky zasadit. Stromeček však 
nebylo to jediné, co se ten den vsadilo do země. 
Každá třída ještě připravila poselství, které bylo 
vloženo do skleněné lahve, zapečetěno voskem 
a slavnostně uloženo ke kořenům našeho stromu. 
Vzkazy žáků zůstanou v zemi ukryté pro budoucí 
generace a všichni zúčastnění se tak stanou důle-
žitou součástí historie naší školy.

Stromeček je prozatím jen o něco větší než 
naši prvňáčci. Všichni už se ale moc těšíme, až 
budeme sledovat, jak roste společně s dětmi.

Minulý rok byla škola malá, tahle škola je větší 
a máme tady nové třídy, Také je zde nová ku-
chyň a gymnastický sál, kde nám udělali proskle-
nou střechu. Do kuchyně máme čipy, se kterými 
si vyzvedáváme jídlo. Ve staré části jsou družiny 
a 2 herny. Celá škola je monitorovaná kamerovým 
systémem, takže se cítím bezpečněji. Venku je 
nové parkoviště a nový vstup. My jsme ve druhém 
patře, takže máme výhled na půlku Štěrbohol. 
Škola má 3 patra. Třída je větší a konečně máme 
interaktivní tabuli. Můj brácha, který je ve školce, 
se už těší do nové školy.

Tomáš Čihák 5. ročník

Když jsem vešla do nové části školy, vyrazilo 
mi to dech. Šla jsem do šaten, které byly úplně 
úžasné, jsou totiž oddělené. Pak jsem šla do třídy, 
která byla také úžasná, je tam interaktivní tabule 
a velký prostor. Je tu také úžasná kuchyně, vaří 
naše paní kuchařky. Je tu i školní rozhlas. Hned se 
mi chce ráno do školy a nemůžu se dočkat. Škola 
je krásně barevná uvnitř i venku, protože obklad 
jsme vybírali my. Jelikož jsme páťáci, chodíme na 
informatiku, je úžasná, jsou tam krásné počítače 
a dobře se na nich pracuje. Máme hodně nových 
učebnic, ze kterých se dobře učí.

Ema Břichňáčová 5. ročník

Nová škola je super. Když jsem vcházela mi-
nulý rok do školy, musela jsem chodit přes za-
hradu, protože se stavěla nová škola. Celý rok 
jsem se na ni těšila. Nejprve se bořilo, takže byl 
docela rámus, ale dalo se to vydržet. A pak se 
konečně stavělo. Uteklo to celkem rychle. Když 
jsem vešla do nové školy, zjistila jsem, že mezi 
vchodem a školou je prostor, což je super, pro-
tože v zimě se tam můžeme schovat. A co je lepší 
na nové škole? Asi všechno.

Nikol Höfnerová 5. ročník

Od naší druhé třídy to začalo. Ještě jsem toho 
moc nepobrala, ale jedno bylo jasné. Nová škola 
bude určitě super. Těšila jsem se, ale jedno zkla-
mání tam bylo. Stavba školy bude trvat 2 roky! 
Předělaly se vchody, uzavřelo se parkoviště a vše 
bylo naruby. Ale mně to nevadilo, hlavně, ať už je 
nová škola hotová. Ve čtvrté třídě už jsem byla 
tak nedočkavá, že pokaždé, když jsem mohla, 
vyhlížela jsem z okna. Konečně nastal můj první 
školní den v pátém ročníku. Nemohla jsem do-
spat, jak jsem se těšila. A opravdu je to zde nád-
herné! Nejen, že máme čipy na jídlo, máme i in-
teraktivní tabuli a gymnastický sál. Když se nová 
škola otevřela, tak mi došlo, že na tom stejně bylo 
nejhezčí těšení. A myslím, že to dlouhé těšení za 
to opravdu stálo.

Ela Kubíčková 5. ročník

Na nové škole se líbí velká jídelna, ve které vaří 
naše paní kuchařky. Super jsou i čipy, které tady 
používáme. Také se mi líbí obklad školy. Dobrá je 
i tělocvična, ve které se konají i školní programy. 
Nejlepší je nová třída, zdá se mi, že je prostor-
nější, také máme větší okna. Škola se mi moc líbí 
a už se sem moc těší i můj bratranec. 

Alice Rejzková, 4. ročník

Nová škola je krásná!!! Když jsem přišla po-
prvé do školy, řekla jsem si: To je nádhera! Tady 
se mi líbí vše! Všechny třídy, družiny a jídelna. 
Jídlo je tu lepší, než bývalo. Tělocvična je také 
výborná, nejenom, že tam může být tělocvik, ale 
i různé akce a programy. Zahrada je sice stejná, 
ale pořád je zábavná. 

Berenika Mášová, 4. ročník
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Letní prázdninové měsíce se nám přehouply 
na podzimní a všichni jsme vykročili vstříc novým 
zážitkům a zkušenostem v naší mateřské škole. 
Největší krok do letošního školního roku udělala 
pravděpodobně třída Berušek, kde nastoupily 
děti nové. Některé děti již v předchozích letech 
navštěvovaly dětské centrum, jiné byly doma 
s maminkou. Je samozřejmé, že tento velký krok 
pro ně nebyl snadný. Všem dětem se otevřely 
dveře něčeho nového, seznámily se s novým 
prostředím, novým režimem ve třídě i ve školce. 
Také se na děti těšily nové paní učitelky, které 
v přípravném týdnu vyzdobily třídy a připravily je 
pro děti tak, aby jim zde bylo dobře. Na některé 
děti čekali noví kamarádi, ke kterým si postupně 
hledají cestu a vzájemně se od sebe učí a rozši-

řují si obzory. Některé děti si zvykly rychle, jiné 
se ještě se vším novým srovnávají. Je to pro ně 
velký krok, který není snadný, jak pro děti, tak 
pro některé rodiče. Všichni by však měli setrvat 
a vzájemně se povzbuzovat, což se snaží dělat 
i  paní učitelky a  to nejen ve třídě nejmladších 
dětí, ale i v dalších třídách a odděleních.

Současné podzimní počasí nám prozatím 
přeje a můžeme být často venku a sledovat 
změny, které nám podzim přichystal. Změny 
barvy listů na stromech, jejich opadání a přichá-
zející chladné počasí, častější vítr a také déšť. 
I tak se snažíme dětem připravit program, který 
je zaujme a bude je bavit. A aby měly děti mož-
nost připomenout si chování ve společnosti, na-
vštívila naši mateřskou školu již dvě divadélka. 
Jedním bylo vystoupení pana Zdeňka Polácha 
s Matýskem a druhé divadlo Koloběžka s před-
stavením o houbách, které bylo pro děti velmi 
poučné právě v tomto období. 

I v dalších měsících nás čeká spousta zajíma-
vých věcí a krásných chvil, na které se všichni 
moc těšíme a věříme, že si tyto chvíle společně 
s dětmi velmi užijeme.
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HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ

Pokračování doslovného přepisu jediné docho-
vané kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž 
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.

VI.část

Po uvedeném květnu 1938, než skončil de-
mobilizací záložních vojáků, nastává doba vy-
jednávání s našimi spoluobčany německé národ-
nosti vedené poslancem Konrádem Henleinem. 
V jednotlivých dobách vyjednávání se již zdá, že 
dojde k dohodě, když tu zase nové požadavky 
spoluobčanů německé národnosti. K dovršení 
rozháranosti ve státě podléhají i vedoucí činitelé 
na Slovenské nervositě světové a dožadují se 
samostatnosti státu Slovenska. Přichází úmrtí 
kněze Andreje Hlinky, vedoucí osoby tzv. „Hlin-
kovy strany“ na Slovensku a my – lid, doufáme, 
že nastanou klidnější časy. 

Jak jsme zklamáni! Jsme podrobeni kritice 
západních mocností. Jest k nám poslán, prý 
nestranný pozorovatel, lord Runciman, se spo-
lečností, z Anglie. Po zprávách jím zaslaných 
a dodaných vládám západ mocností, dochází 
k  poradě ministerského předsedy Chamberlaina 
– Francie, a kancléře Adolfa Hitlera – Německo 
v Bertechtesgadenu. 

Ve státě našem jest nařízena v září t. r. tj. 
1938 řádná mobilizace I. zálohy vojínů. V obci 
naší jako v mnoha jiných v době jedné hodiny, po 

útěk do vnitrozemí někdy jen s holýma rukama. 
I v naší obci, bylo několik rodin hraničářů. Oče-
kává se obsazení krajů s převážnou většinou ně-
mecké-polské nebo maďarské národnosti, avšak 
obsadily se i kraje ryze naší národnosti. Uvidíme, 
co v budoucnu. Obsazení přes určité nesrovna-
losti skončeno. 

Nastává demobilizace vojska. Přichází domů, 
neporažená armáda. V jakém stavu? Tělesně 
dobrém, ale duševně rozpoloženém, nemůže 
srovnati v myslích svých konec této episody ná-
rodní tragédie. 

V této době nastává v republice situace, 
dvou politických stran. Jest utvořena strana 
„Národní jednoty“ dle tehdejšího usnesení, napíši 
však nařízení, strana vládnoucí, s autoritativním 
pojmem, jejímž předsedou se stal Rudolf Beran, 
poslanec býv. Agrární strany, nyní však i sou-
časně ministerský předseda. Druhá polit. strana 
jest „Strana práce“, kteráž zůstává social. de-
mokr. strana, k níž přistupují někteří z vedoucích 
činitelů bývalých politických stran. 

Občanstvo zvolna při otupělých myslích a kr-
vácejících srdcích z osudu republiky, se vžívá do 
poměrů a s očekáváním dne na den jede za svou 
povinností. 

Vykřičníkem v této době zůstávají takzvaní 
„uprchlíci“, ač jimi nejsou, vždyť jsou to ro-
duvěrní Češi, lepší myslím, než my zde v vnit-
rozemí. Trpěli a drželi všechny nápory a násilí 
páchané na nich rozeštvanými jinonárodnostími 
občany. Přišli v mnoha případech pouze s tím, co 
měli na sobě, všechen majetek jim byl vzat, ještě 
jejich národní hrdost a čest ponížena. 

Při veškerém životě dalším, prochází měsíc 
leden a únor, stále jen přípravy k činům ať pra-
covním či politickým. 

Měsíc březen, již proti jiným létům celý roz-
vrácený, mráz, déšť a sníh začíná a jest i tako-
váto nálada mezi lidem, lid žije jak v polosnění. 

Jest doba 10.–14. března stálého jednání se 
Slováky, kteří se znovu domáhají úplného osa-
mostatnění po všech stránkách. Tj. plné auto-

vyhlášení mobilizace byli vojíni za zpěvu státních 
hymen pryč. Zde bylo viděti téměř heroismus. 
Každý vojín i rodiny těchto byly připraveny na 
vše, jen uhájiti čest národa a což nutno zvláště 
zdůrazniti, zaraziti rozpínavost německé říše 
a zabrániti provádění totalitního režimu nacistic-
kého do dalších zemí Evropy. 

Když toto vypětí sil národních hmotných 
i morálních dostupuje vrcholu, přichází osudný 
den pro republiku naší tzv. „Mnichov“. Jest to 
konference státníků čtyř západ. velmocí, konaná 
v Mnichově, jejíž výsledek jest, že stát česko-
slovenský musí ustoupiti ze svého historického 
území určité části říši německé. Jak krásné by 
bylo, kdyby v těchto dějinných chvílích našli se 
„Slované“ a spojili se. Však pravý opak, soused 
náš Polsko nastupuje s brannou mocí a zabírá 
části moravské a  slezské země. Jak těžko jest 
nám doma, a což vojíni, kteří bez boje musí dá-
vati, to co jest naše, ledem i dějinami. Aby byla 
dovršena míra všeho přichází Maďarsko a zabírá 
část Slovenska a Podkarpatskou Ukrajinu. 

V této době vzdává se svého úřadu president 
republiky, dr. Ed. Beneš. Vládu přebírá generál 
Jan Syrový, kterého téměř vydupal ze země ná-
rod, snad ve více, že opakuje se historie národa, 
Jana Žižky z Trocnova. 

Německé, polské a maďarské vojsko zabírá 
části našeho státu. V zemi moravské a slovenské 
ba i na Podkarpatské Rusi, jsou někde boje neb 
přece vojsko naše nemůže pochopiti, že bez boje 
má darovati kus své vlasti. 

Musím vzpomenouti věrných služeb národu 
a celé vlasti členů finanční stráže pohraniční, 
četníků a státních policejních strážníků sdruže-
ných v útvarech S.O.S. tj. stráže obrany státu. 
Mnoho jich to zaplatilo zmrzačením, smrtí. 

Ještě hůře v odstupovaných částech repub-
liky, byli příslušníci národnosti naší. Ústrky, bití, 
ohrožení života – existence ba i smrt, toť úděl 
byl našich hraničářů. Kdo odmění se těmto li-
dem, kteří drželi do posledního dechu, v plném 
přesvědčení, že konají věc dobrou a konec – 

nomie. Na Slovensku, vyhrocuje se boj proti Če-
chům, že hraničí až s nebezpečím života nehledě 
k majetkovým poměrům.

Příčiny jsou tak jasné: Slovenské vládnoucí 
kruhy, podléhají cizím vlivům a téměř se za-
slepeností ženou svůj národ do záhuby mravní 
i územní. Když 14. března vrátil se z Berlína 
poslanec Dr. Josef Tiso a přes veškerou snahu 
našich vládnoucích činitelů a přes veškeré histo-
rické závazky k zemím českým, odpoutává Slo-
vensko ze svazku republiky, deprimuje toto celý 
český národ. 

Tak umí pracovati takzvaná „propaganda 
třetí říše“, za účelem prosazení svých plánů. Co 
škody naděláno že obecný lid nechápe a  lidé 
zodpovědní za vedení nejdou čestně a nechápou 
zodpovědnost k budoucnosti. 

14. března odjíždí nynější president dr. Hácha 
v doprovodu ministra zahraniční Chvalkovského 
do Berlína. Nad národem naším se počíná stmí-
vati. Již k večeru 14. března 1939 se proslýchá 
po Praze, že budeme obsazeni říšským vojskem.

Druhý den 15. března jest to skutečností. 
V  časných hodinách ranních, vstupuje armáda 
třetí říše do historických zemí českých. Za „psího 
počasí“, sníh, déšť a zima a mrazivé mlčení ná-
roda vítá německou armádu. Tuto věc podepsal 
a přinesl z Berlína president dr. Hácha. 

Lid ve svých nitrech páče, až na menšinu, 
která výrokem „možná nám bude lepší“ jest lho-
stejna. Přiznati se musí, že armáda německá 
okupuje země naše klidně, až na ojedinělé pří-
pady, kde naši lidé, nemohli pochopiti, že tako-
váto křivda jest možná. Však, kdož jste příčinou, 
zodpovíte se budoucnosti. 

Veškeré následky této situace dostavují se 
velmi rychle. Nejdříve „parády“ vojska, na počest 
tak lehkého úspěchu. Dále pak jsou zatýkáni děl-
ničtí vůdcové a pracovníci, z nichž někteří jsou 
po výsleších a protokolech propuštěni, za někte-
rými pak se zavřela vrata koncentráků, ba i na-
vždy. A jako hlavní následek: rozpuštění armády. 
Jak by každý plakal. „Čest je pryč.“
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SK VIKTORIA 
ŠTĚRBOHOLY

Nejen podzimní listí padá na štěrboholský 
fotbalový trávník, ale i nemálo bodů přistálo 
na kopačkách štěrboholských mužů v poslední 
době. Za poslední 4 zápasy získal A tým úcty-
hodných 10 bodů a posouvá se po nevydařeném 
začátku vzhůru tabulkou pražské 1. A třídy. 

Zatímco muži štěrboholské kopané bojovali 
o každý bod na hřišti, naši nejmladší proplouvají 
soutěžemi jako nůž máslem. Nejmladší mladší 
přípravka (viz. foto) ukazuje, že už umí fotbal 
a rozdává radost nejen rodičům, ale rozdává 
i  gólové příděly soupeřům. Mladší žáci se již 
zcela vyrovnali s přechodem do vyšší kategorie 
a podmanili si i výrazně rozlehlejší hřiště i proti 
tradičně starším soupeřům. 

Avšak zcela největší radost nám dělá starší 
přípravka. Upřímně řečeno jsme se o ně trošku 
báli. Oslabila odchodem „velkých“ kluků do mlad-
ších žáků a doplněná byla hráči, kteří by dle re-
gulí ještě rok neměli do kategorie patřit a měli 
by hrát pouze mladší přípravku. Půlka týmů tedy 
byla postavená z hráčů ročníku 2009 a druhá 
půlka z hráčů ročníku 2011 (!). Ale hned po prv-
ním zápase, který jsme vyhráli na hřišti Cholu-
pic 22:0 jsme pochopili, že tento netradiční mix 
může fungovat a má velký potenciál. Za pod-
zim jsme odehráli ještě 8 zápasů a ani v jednom 
neztratili žádný bod. Ruku na srdce, body jsou 
nám jedno, jediné co nás zajímá, jsou góly. A 
myslíme, že chlapci nám dělají skvělou pověst 
(viz. tabulka). Proto bychom jim zde chtěli po-

děkovat za statečné, odvážné a především fot-
balové výkony. 

Dobré zprávy ještě nekončí. 
Viktoria Štěrboholy patří k nejstarším praž-

ským klubům a letos oslaví úctyhodných 90 
let od svého založení v roce 1929. Jen tak pro 
zajímavost i slavný brazilský klub Sao Paulo je 
o rok mladší. Nebo třeba španělský Real Zara-
goza, anglický Wigan, italské Chievo Verona či 
rakouský Salzburg. Tyhle všechny světové kluby 
jejich slavné výročí teprve čeká, ale my si ho 
užijeme již letos 30. listopadu. Pevně věříme, že 

minimálně s takovou noblesou jako bychom byli 
velkoklub světové úrovně.

Součástí velkého dne bude nejen očekávaná 
oslava v Restauraci na Hřišti pro příznivce štěr-
boholské kopané, ale i přátelská utkání mládež-
nických celků, soutěže a různé hry pro ty nej-
menší. 

Přejeme všem krásný podzim a budeme se 
těšit na shledání na hřišti! 

Za tým SK Viktoria Štěrboholy
Jakub Karda

Vy pánové, kteří špiněním a překrucováním 
pravého stavu věcí nechtěli jste vzíti se, do mysli 
malého lidu, co prožíváte nyní? Myslím, že by 
jste chtěli couvnouti, kdyby to šlo a starali se 
skutečně o národ a né o své někdy i nepoctivě 
nabyté majetky. Tak hrdinný národ v područí?!

Přichází dále zabrání veškeré výzbroje armády 
naší i ty opotřebované součástky. Vojíni loučí se 
polibkem se zbraní a koňmi armády. Mnozí z nich 
pláčí, raději by byli mrtvi pro čest národa. 

A nyní hlavní: Současně jsou zabírány veškeré 
zásoby životních potřeb a veškerých surovin. Ko-
lony těžkých nákladních aut, s přívěsnými vozy 
30–50 vozů odvážely naše zásoby do „říše“. A co 
železnice! Většinou v noci, by národ neviděl. Zde 
důkaz zda byli jsme připraveni, ale politická roz-
tříštěnost, zášť osobní ješitnosti, z toho zrada 
národa, toť důsledek. Plné čtyři neděle se stě-
huje. Aby byla mysl národa odvrácena, mané-
vruje se s vojskem sem a tam. Teď snad jsou 
spokojení přátelé „Třetí říše“.

Po těchto hrozných událostech, kdy národ 
jest až téměř morálně zničen, ruší se stávající 
dvě politické organisace a nařizuje se jediná tak-
zvaná „Národní souručenství“. Členem měl býti 
jen ten, kdo nebyl zatížen politickou minulostí, 
což ve skutečnosti a pravdě by znamenalo ne-
směl by býti Čechem. Toť výsledek práce roz-
hodujících vládnoucích politických stran a jejich 
předních činovníků. 

Kde jsou ty doby z naší historie, že před-
stavitelé národa, pro národ ztráceli majetky 
i vlast svou a né pro majetek svůj, ztratiti ná-
rod. Až potud zapisuji politickou situaci, okupaci 
a vznik takzvaného: „Protektorátu Bőhmen und 
Mähren.“

Pokračování příště.
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY

Dne 6. července 2019 proběhla na hřišti ve 
Štěrboholech generálka pro Gymnaestrádu 2019 
do Rakouského Dornbinnu. Celkem 360 účast-
níků z Česka reprezentovalo úspěšně naši repub-
liku na Světové gymnaestrádě. Děkujeme našim 
cvičitelkám, které pomáhaly z organizací Anetě 
Šorfové, Janě Šorfové, Marcele Tmejové a He-
leně Pištorové.

Zapojili jsme se do akce ČOS týden Sokol 
v pohybu. Akce se uskutečnila 22. a 23. 9. 2019 
v tělocvičně za účasti: žákyně a žáci 64 členů,  
nejmladší žactvo 24 členů, seniorky 10 členů, 
celkem 98 cvičenců a 8 cvičitelů.

Od 9. září již opět pravidelné cvičení všech 
složek v tělocvičně v ulici Granátnická.

Srdečně zveme.

Tmejová Marcela  
náčelnice TJ

POVINNÉ „ČIPOVÁNÍ“ PSŮ
informace Státní veterinární správy ČR

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely 
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost 
povinnost označovat psy na území České repub-
liky mikročipem.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat 
veterinární léčebnou a preventivní činnost, (jsou 
registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: 

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). 
Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či 
fretky) čipem povinné v případech, že s ním ma-
jitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto po-
vinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní 
vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době 
funguje ve většině zemí Evropské unie.



OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ: 
HALLOWEEN
Foto: Kamino Foto
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KONTEJNERY S KLOKANEM POMÁHAJÍ DĚTEM
Ve Štěrboholech můžete spatřit v ulici 

U Školy a také u Klokánku v ulici K Učilišti ze-
lené kontejnery s obrázkem velkého klokana, aby 
bylo zřejmé, že jejich využití podpoří děti v za-
řízeních Fondu ohrožených dětí. Ty na patnácti 
místech v republice s celkovou kapacitou 322 
míst dostanou péči, která je alternativou ústav-
ního umístění, nicméně jejich financování ze 
strany státu nestačí. Kromě materiální podpory 
proto projekt KlokTex.cz přispívá z každého ki-
logramu odevzdaného materiálu částkou 1 Kč 
přímo na transparentní účet FOD.

Toho se dá dosáhnout jen v případě, že ode-
vzdané oděvy, textil, spárované boty, kabelky, 
hračky a další jsou v dobrém stavu. Nedá se už 
dále využít poškozené, vlhké nebo znečištěné 

oblečení, je vhodné zvážit, jaká část už patří do 
směsného odpadu, aby nezabírala místo pro po-
užitelné kilogramy. Umístění do igelitové tašky 
nebo pytle také zaručí, že nedojde k dalšímu po-
škození nebo znečištění.

Díky podpoře města má tak každý příležitost 
přispět k ekologické recyklaci a v tomto případě 
také podpořit konkrétní charitativní projekt. Cel-
kem už kontejnery s klokánkem přinesly dětem, 
kromě materiální pomoci dle jejich aktuálního 
požadavku, pěkných 1 067 848,- korun a za to 
všem občanům, kteří přispívají do těchto kon-
tejnerů, patří velký dík. Pojďme společně tuto 
částku i nadále zvyšovat. 

Děkujeme všem,
tým projektu www.KlokTex.cz

děkuje
společnosti

KOUTECKÝ s.r.o.
za finanční podporu v rámci projektu KLOKTEX 

Charitativní kontejnery na sběr oděvů, obuvi a hraček

v celkové výši 1 067 848 Kč
Dar bude využit ve prospěch Fondu ohrožených dětí 

na projekt KLOKÁNEK 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE.

V Praze dne 2. 10. 2019
Hanka Kupková, 

předsedkyně Fondu ohrožených dětí 
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PŘETRASOVÁNÍ LINKY 224 
A VZNIK NOVÉ LINKY 204

Linka 224 je příkladem úspěšné midibusové 
linky. V době svého vzniku (tehdy ještě pod čís-
lem 296) přinesla dopravní obsluhu do několika 
lokalit, kam předtím autobusy MHD nezajížděly. 
Ačkoliv její primární funkcí je místní obsluha 
v těchto lokalitách, díky své délce linka nabídla 
i mnoho nových přímých spojení. Nyní stojíme 
před požadavkem na zavedení obsluhy dalších lo-
kalit, které se však už nedají smysluplně propojit 
s jedinou linkou. Jmenovitě se jedná o Dercse-
nyiho ulici v Dolních Počernicích, oblast mezi 
konečnými zastávkami Ratibořická a Ve Žlíbku 
v  Horních Počernicích a propojení Horních 
a Dolních Počernic po ul. Národních hrdinů/Do 
Svépravic. Řešením je rozdělení na dvě samo-
statné linky 204 a 224, z nichž každá převezme 
část trasy nynější linky 224 a přidá k ní některé 
nové funkce. Obě linky budou, zčásti v souběhu, 
obsluhovat oblast Horních Počernic. Důvodem 
je požadavek městské části Praha 20 na zacho-
vání přímého spojení Svépravice – Obchodní 
centrum Černý Most. 

204 současná trasa:
Linka není v provozu.

204 nová trasa:
OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST – 

Slatiňanská – Chvaly – Vojická – Nádraží 
Horní Počernice (V) – Sekeřická (T) – Rati-
bořická  – Svépravice – Na Svěcence* – Škola 
Dolní Počernice – Stará obec (T) – Ke Hrázi 
(T) – Dolní Počernice – Svatoňovická – Rtyň-
ská – Novoštěrboholská – Drobná – Škola 
Štěrboholy  – Štěrboholy – Obchodní centrum 
Štěrboholy – Ústřední – Kutnohorská – Dolno-
měcholupská – Dolní Měcholupy – Nádraží Horní 
Měcholupy (V) – Boloňská – Boloňská – Na 
Vartě – Bolevecká – Livornská – Nové Petro-

vice – Veronské náměstí (Z) – Poliklinika Petro-
vice – Wattova (T) – SÍDLIŠTĚ PETROVICE, 
(provoz celodenně, celotýdenně)

224 současná trasa:
SÍDLIŠTĚ PETROVICE – Wattova (Z) – 

Poliklinika Petrovice – Veronské náměstí (T) – 
Nové Petrovice – Livornská – Bolevecká – Na 
Vartě – Boloňská – Boloňská – Nádraží Horní 
Měcholupy (V) – Dolní Měcholupy – Dolnomě-
cholupská – Kutnohorská – Ústřední – Obchodní 
centrum Štěrboholy – Štěrboholy – Škola Štěr-
boholy – Drobná – Novoštěrboholská – Rtyň-
ská  – Svatoňovická – Ke Hrázi (Z) – Stará 
obec (Z) – Škola Dolní Počernice – Stará obec 
(T) – Studenecká (T) – Novozámecká – Hosta-
vice – Lomnická (T) – Jahodnice – Sídliště Ja-
hodnice – Kyjský hřbitov – Břeclavská – Nádraží 
Kyje (V) – Lánská – Tálínská – Vajgarská – Ge-
nerála Janouška – Doležalova – Kapitána Strán-
ského – Bryksova – Breitcetlova – Černý Most 
(B) – Černý Most (B) (T) – Obchodní centrum 
Černý Most – Slatiňanská – Chvaly – Libošo-
vická – Krahulčí – Svépravice – Ratibořická – 
Sekeřická (Z) – NÁDRAŽÍ HORNÍ POČER-
NICE (V), (provoz celodenně, celotýdenně)

224 nová trasa:
SÍDLIŠTĚ PETROVICE – Wattova (Z) – 

Poliklinika Petrovice – Veronské náměstí (T) – 
Nové Petrovice – Livornská – Bolevecká – Na 
Vartě – Boloňská – Boloňská – Nádraží Horní 
Měcholupy (V) – Dolní Měcholupy – Dolnomě-
cholupská – Kutnohorská – Ústřední – Obchodní 
centrum Štěrboholy – Štěrboholy – Škola Štěr-
boholy – Drobná – Novoštěrboholská – Rtyň-
ská – Svatoňovická – Ke Hrázi (Z) – Stará obec 
(Z) – DOLNOPOČERNICKÝ HŘBITOV – Der-
csenyiho – Škola Dolní Počernice – Stará obec 

(T) – Dolní Počernice – Ke Hrázi (Z) – Stu-
denecká (T) – Novozámecká – Hostavice  – 
Lomnická (T) – Jahodnice – Sídliště Jahod-
nice  – Kyjský hřbitov – Břeclavská – Nádraží 
Kyje (V) – Lánská – Tálínská – Vajgarská – Ge-
nerála Janouška – Doležalova – Kapitána Strán-
ského  – BRYKSOVA – Breitcetlova  – Černý 
Most (B) – Černý Most (B) (T) – OBCHODNÍ 

CENTRUM ČERNÝ MOST – Slatiňanská  – 
Chvaly – Libošovická  – Vysokovská (T)  – 
Khodlova (Z) – Jeřická – Krahulčí – Svépra-
vice – Ratibořická – Sekeřická (Z) – NÁDRAŽÍ 
HORNÍ POČERNICE (V)  – Chodovická* – 
U Jeslí (T)* – Jizbická (T)* – Ve Žlíbku – VE 
ŽLÍBKU, (provoz celodenně, celotýdenně)

Intervaly linky 204 v úseku 
OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST – SÍDLIŠTĚ PETROVICE

Pracovní den Pracovní den
prázdniny Sobota Neděle Celý 

týden

ráno dopoledne odpoledne ráno odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne večer

30 30 30 30 30 60 60 60 60 60

Intervaly linky 224 v úseku 
SÍDLIŠTĚ PETROVICE DOLNOPOČERNICKÝ HŘBITOV – BRYKSOVA

Pracovní den Pracovní den
prázdniny Sobota Neděle Celý 

týden

ráno dopoledne odpoledne ráno odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne večer

30 30 30 30 30 60 60 60 60 60

Intervaly linky 224 v úseku 
BRYKSOVA – OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST

Pracovní den Pracovní den
prázdniny Sobota Neděle Celý 

týden

ráno dopoledne odpoledne ráno odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne večer

15 30 15 30 30 60 60 60 60 60

Intervaly linky 224 v úseku 
OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST – NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE VE ŽLÍBKU

Pracovní den Pracovní den
prázdniny Sobota Neděle Celý 

týden

ráno dopoledne odpoledne ráno odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne večer

30 30 30 30 30 60 60 60 60 60

Typ vozu: midibus
Zřízení zastávek označených * je podmíněno jejich stavební připraveností.
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KOTLÍKOVÁ DOTACE III
Vážení Pražané,
určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká čím 

dál tím rychleji. Letos to budou tři roky, kdy 
poprvé vznikla zákonná povinnost objednat si re-
vizního technika, aby provedl revizi Vašeho kotle 
na pevná paliva.

Udělejte něco pro sebe a životní prostředí, 
ve kterém žijete. Dejte sbohem přikládání a vy-
měňte starý, neekologický kotel za moderní te-
pelný zdroj, který nevyžaduje Vaši stálou pozor-
nost a neobtěžuje kouřem Vaše sousedy a okolí. 
Využijte poslední příležitosti k získání vysoké do-
tace před zákazem topení uhlím v emisně nevy-
hovujících kotlích, stanoveným zákonem a nyní 
upraveným vyhláškou hl. m. Prahy, s cílem v co 
nejkratší době zlepšit imisní situaci zejména 
v oblastech se zástavbou rodinných domů.

Příjem žádostí v rámci druhé výzvy kotlíko-
vých dotací byl ukončen 27. června tohoto roku. 

Dne 21. října v 8:00 hod. byl zahájen příjem 
žádostí o „Kotlíkovou dotaci III“ v rámci třetí, ale 
již poslední výzvy. Příjem žádostí v této výzvě byl 
ukončen 30. 10. 2020 v 16:00 hod.

V této třetí výzvě nastala změna v admini-
straci příjmu žádostí! S žadateli, kteří podají 
žádost se všemi požadovanými doklady, bude 
po schválení příslušným orgánem hl. m. Prahy 
uzavřen smluvní vztah, aniž by žadatel musel mít 
předem provedenou kompletní realizaci výměny 

starého kotle za nový ekologický tepelný zdroj. 
Ve smlouvě, která bude se žadatelem uzavřena, 
bude uvedená maximální možná výše dotace, 
kterou může obdržet v závislosti na typu nového 
tepelného zdroje, který uvedl ve své žádosti. 
Tento postup vylučuje pochybnosti a posiluje 
jistotu „zda se na mě dostane“. Pochybnosti vy-
plývají ze situace v jiných krajích, kde stanovený 
počet žadatelů byl naplněn během velmi krátké 
doby, i když v Praze je situace jiná. Žádosti jsou 
podávány pouze v listinné podobě a lidé bydlící 
v  rodinných domech dosud o výměnu starých 
kotlů na pevná paliva nejevili přílišný zájem.

Veškeré konkrétní informace, jak při po-
dání žádosti postupovat a vzory dokladů, jsou 
uvedeny na: portalzp.praha.eu, pod záložkou 
„ENERGETIKA“ – „KOTLÍKOVÉ DOTACE III“.

Čas je skutečně neúprosný a 1. říjen 2020 je 
termínem, od něhož bude v hl. m. Praze za-
kázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy na 
základě vydané vyhlášky HLMP! Plné znění uve-
dené vyhlášky je zveřejněno opět na: portalzp.
praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“.

Vy všichni, kteří bydlíte v rodinných domech 
a stále ještě topíte kotlem na pevná paliva, vy-
užijte nabízené jedinečné příležitosti, vyřešte si 
problém nevyhovujícího kotle dříve, než Vám 
k jeho výměně vznikne zákonná povinnost. Čer-
pejte dotace, dokud jsou k dispozici!



TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Pátek 13. 12. 2019 od 15,00 hodin 
v restauraci Na Hřišti 

Srdečně Vás zveme na každoroční 
setkání u dobrého jídla a pití, kde 
načerpáte předvánoční pohodu  
při poslechu živé hudby  
COLOR CLUB PRAHA.



INZERCE:

Začala zimní sezóna, tenisové 
kurty ve sportovním areálu HAMR – 
Štěrboholy jsou již přikryté nafuko-
vacími halami. V loňském roce jsme 
rekonstruovali povrch kurtů (koberec 
s pískem), novinkou na letošní zimu 
je osazení stropu hal novými světly, 
které zajistí vyšší světelnost, jsou 
úsporné a tedy ekologičtější. Věříme, 
že díky spolupráci s Prahou 10 a spo-
lečností Vrša sport, která nová světla 
do hal dodala a nainstalovala, hráči 
zlepšení světelných podmínek ocení.

Na příští rok chystáme výměnu svě-
tel a umělého trávníku na fotbalovém 
hřišti. O průběhu rekonstrukce budeme 
informovat. Srdečně zveme návštěvníky 
ke sportování a přejeme nejen zážitky 
ze hry, ale krásný závěr roku 2019!

HAMR – SPORTOVNÍ HALA ŠTĚRBOHOLY

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

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

ČSAO



INZERCE:

Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem.  
Akce platí do 5. 1. 2020 
 
800 666 777 
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité
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INZERCE:
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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.

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



10%
 SLE

VA
do naší restaurace

platnost do 25.2.2020

PO - N
E

 11:00 - 23:00

Ú
střední 289/26A

, Praha 10
tel.: +420 606 065 807

info@
restauracesterba.cz

w
w

w
.restauracesterba.cz


