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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi Vás pozdravit v tomto jarním 

období. Ohlédnu se za akcemi, které proběhly 
v závěru roku 2019. Velice zdařile proběhlo Ad-
ventní zastavení před nově zrekonstruovanou 
ZŠ a pokračoval ŠTĚRBOHOLSKÝ ADVENT, 
plný vystoupení a písniček doprovázený advent-
ním trhem. Setkání seniorů bylo také v pohodo-
vém duchu Vánoc. Nový rok 2020 nám připravil 
nejedno překvapení. Stihli jsme, i když v menším 
obsazení, náš Sousedský ples. Maškarní ples pro 
děti i dospělé jsme díky situaci kolem koronaviru 
z bezpečnostních důvodů sami zrušili. MČ vy-
platila aktérům storno poplatek z důvodu zacho-
vání solidarity s umělci, kteří v tento čas museli 
rušit hromadně akce. Informace, které se na nás 
všechny hrnou ze sdělovacích prostředků nepod-
ceňujme a dodržujme nařízení Vlády ČR i Kri-
zového štábu hl. m. Prahy. Jelikož se situace 
stále vyvíjí nebudu zde psát o současných na-
řízeních. Veškeré informace naleznete na www.
sterboholy.cz, kde každý den v sekci NOVINKY 
aktualizujeme nařízení jak VLÁDY ČR, tak i KŠ 
HL. M. PRAHY. Odkaz je též uveřejněn na so-
ciálních sítích – především FACEBOOK – Štěr-
boholy–Dobrá volba. 

Náš úřad pracuje v omezeném provozu, pro-
síme, pokud to jde, použijte elektronické podání 
či dotazy formou e-mailu. Kontakty jsou uveřej-
něny na webu MČ. Provozní doba ÚŘADU MČ 
je v rámci NOUZOVÉHO STAVU stanovena na 
PONDĚLÍ a STŘEDU, vždy 9,00–12,00 hodin.

Po této situaci, doufám, že co nejdříve 
se vrátíme do běžného režimu chodu Prahy. 
V únoru jsme, jako zastupitelstvo stihli schválit 

rozpočet městské části, který je vyrovnaný, tj. 
na příjmové a výdajové stránce jsme na částce 
22.360.000 Kč. V rámci rozpočtu je plánováno 
s investicemi do SA HAMR ŠTĚRBOHOLY, 
vybudování nového GRILOVIŠTĚ, výměny 
herních prvků na dětském hřišti, nové osvět-
lení solárními lampami v praku HRUŠOV atd. 
Před budovou úřadu MČ rozšíříme parkovací 
stání a v rámci SMART CITY vznikne i dobíjecí 
stanice na elektromobily. Dále máme v plánu 
využít „VÝZVU“ FONDŮ EU a podat žádost 
o dotaci na vybudování „Komunitního centra“ 
v ulici K Učilišti. Termín podávání žádostí je do 
17. 12. 2020. Dále zastupitelstvo schválilo zahá-
jení procesu na rozdělení ZŠ a MŠ. Uvidíme, jak 
dlouho potrvá NOUZOVÝ STAV, a co nám vše 
dovolí realizovat. Během přerušené školní do-
cházky provádí škola úklidy prostor, vymalování 
učeben družiny atd. V Mateřské škole prová-
díme drobné opravy venkovních prostor. V let-
ních měsících zde vybudujeme i nové hřišťátko 
s umělým povrchem. 

Letošní ČARODĚJNICE budou s největší 
pravděpodobností taktéž zrušeny.

I ve Štěrboholech vznikla sousedská aktivita 
a solidarita a šijí se bavlněné roušky ve velkém. 
Děkuji všem aktivním občanům a dobrovolní-
kům co pomáhají s jejich distribucí sousedům.

Pro tento účel jsme zřídili i „Rouškovou 
skříňku“ kam se mohou výrobky dodávat a ná-
sledně si je občané mohou zdarma odebírat. 
Jedná se o informační skříňku MČ umístěnou 
vedle zastávky BUS před restaurací Štěrba na 
ulici Ústřední.

Přeji Vám všem krásné jaro a pozitivní myšlení.

František Ševít
starosta

SLOVO 
STAROSTY

Opravy v MŠ – vstup na zahradu Štěrboholská roušková skříň

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 prosinec 2019–leden 2020

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

schvaluje
návrh termínů zasedání zastupitelstva městské 
části v 1. pololetí 2020:
29. 1. 2020,
4. 3. 2020,
25. 3. 2020 – ZRUŠENO,
29. 4. 2020,
27. 5. 2020,
24. 6. 2020;

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1 tis. Kč 
na osobu občanům městské části Praha- 
-Štěrboholy nad 80 let v souvislosti s růstem 
životních nákladů;

vyhlašuje
záměr výpůjčky nebytových prostor – tělocvičny, 
nářaďovny, šaten a sociálního zařízení v přízemí 
objektu čp. 497/1 v ul. Granátnická pro bez-
úplatné smluvní užívání TJ Sokol Štěrboholy;

schvaluje
1.  roční plán finančních kontrol podle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve-
řejné správě, ve znění pozdějších předpisů 

2.  uzavření smlouvy č. 3921 o spolupráci na 
provedení veřejnosprávní kontroly se společ-
ností AUDIT-DANĚ spol. s r. o.;

schvaluje
aktualizaci přílohy č. 1 ke Zřizovací lis-
tině Základní školy a Mateřské školy, 
Praha 10-Štěrboholy, ve které je vymezen ma-
jetek zřizovatele, který se svěřuje příspěvkové 
organizaci k hospodaření, podle stavu majetku 
k 31. 12. 2019;

stanoví
s účinností od 1. 2. 2020 výši měsíčních odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva městské 
části podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve 
znění NV č. 338/2019 Sb., takto: 
místostarosta:

32 501,00 Kč; 
ostatní členové zastupitelstva, kteří souběžně 
vykonávají funkci předsedy výboru nebo komise 
a člena jiného výboru nebo komise:

6 621,00 Kč;

ŠTĚRBOHOLY TŘÍDÍ JAKO VÍDEŇ!

schvaluje
podání žádostí o investiční dotaci z rozpočtu hl. 
m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v roce 2020 
v kapitole 10 na akce:
1.  Rekonstrukce umělé trávy včetně osvětlení 

sportovního areálu, 
2.  Provedení parkových úprav včetně rekon-

strukce parkových cest a výstavbu volnoča-
sového dětského hřiště v Parku Hrušov, 

3.  Výstavba komunitního centra; 

bere na vědomí
informaci o nově vznikajícím spolku 
Štěrboholští  z. s., jehož účelem má být např. 
organizace a podpora kulturních, společenských 
a komunitních akcí v městské části;

souhlasí
s umístěním sídla spolku Štěrboholští z. s. 
na adrese K Učilišti 50/13, 102 00 Praha 
10-Štěrboholy.

Pokračování pilotního projektu na domovní 
více komoditní sběr a sběr papíru. 

Úvodem bychom chtěli všem účastníkům pro-
jektu poděkovat za překvapivé výsledky a čistotu 
sbíraných komodit, kdy čistota sběru je výrazně 
vyšší než klasickým sběrem na venkovních stano-
vištích tříděného odpadu. 

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se svo-
zovou společností Pražské služby, a.s. plánuje na 
základě těchto výsledků pokračování úspěšného 
projektu a chtěli bychom zároveň projekt rozšířit 
o nové účastníky. 

Nově bychom chtěli účastníkům projektu na-
bídnout i nádobu na rostlinný bioodpad a v rámci 
projektu nabídnout účastníkům třídit všechny 
komodity. 

Můžete tedy mít nádobu na více komoditní 
sběr a ostatní složky přímo doma jako ostatní 
protože Kdo třídí, ten se počítá!

Cílem projektu je minimalizovat množství směs-
ného „zbytkového“ odpadu v černých nádobách.

VÍCEKOMODITNÍ SBĚR 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Získejte zdarma 2 nové nádoby na odpad a třiďte z pohodlí vašeho domova.

V rámci pilotního projektu budou zájemcům poskytovány nádoby o objemu 120 l a 240 l  
(jde o stejný typ nádoby jako na směsný odpad) s frekvencí svozu 1x za 2 týdny. V případě Vašeho  

zájmu o zařazení do tohoto pilotního projektu nás prosím kontaktujte na: sterboholy@zris.mepnet.cz

Papír

Tiskoviny tj. noviny, časopisy, 
knihy a letáky

CO VÁM TO PŘINESE?
Více místa doma – méně tašek připravených na odnesení do kontejnerů
Více místa v ulicích – při zavedení na větším území
Méně svozových aut – v nejbližším okolí vašeho bydliště
Měně hluku – způsobeného při manipulaci s nádobami 
Méně emisí – v důsledku menšího dopravního zatížení
Menší náklady města na zajištění svozu tříděného odpadu

Vytříděné komodity opravdu nejdou do spalovny nebo na skládku! Třídit má smysl!
Nová optická forma třídící linky je schopna oddělit jednotlivé materiály z vaší nové vícekomoditní nádoby.

A víte, že… 
nejde tento vícekomoditní systém praktikovat u všech typů odpadu? Papír a sklo je potřeba 
sbírat stále oddělené (sklo jde na střepiště a poté do skláren, papír s ohledem na choulostivost 
materiálu je rovněž nezbytné sbírat odděleně).

Vícekomoditní

PET, plastové obaly, kelímky od 
jogurtu, kovové obaly, nápojové 

kartony, tzn. Tetrapak

AKTUÁLNÍ 
NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:

PONDĚLÍ A STŘEDA
9:00–12:00
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Harmonogram VOK na rok 20120
Vždy ve čtvrtek ul. Granátnická: 
únor–květen 14–18 hod, 
červen–září 16–20 hod,
říjen–prosinec 14–18 hod.

I. pololetí 2020 II. pololetí 2020
13. 2. 2020 16. 7. 2020
12. 3. 2020 13. 8. 2020
09. 4. 2020 10. 9. 2020
30. 4. 2020 15. 10. 2020
28. 5. 2020  12. 11. 2020
25. 6. 2020 10. 12. 2020

Kontejnery jsou určeny k odkládání netřídě-
ného odpadu výhradně pro občany přihlášené 
k trvalému pobytu v MČ Praha-Štěrboholy 
a nemohou být použity k ukládání živnosten-
ského odpadu!

Součástí přistavení VOK je obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů.

VOK na BIO odpad na rok 2020
vždy v sobotu v 9–12 hod v ulici Výrobní u vjezdu 
do dvora bývalého úřadu MČ

I. pololetí 2020 II. pololetí 2020
14. 3. 2020 18. 7. 2020
28. 3. 2020 08. 8. 2020
18. 4. 2020 29. 8. 2020
16. 5. 2020 19. 9. 2020
06. 6. 2020 10. 10. 2020
27. 6. 2020 07. 11. 2020

Bio kontejnery jsou určeny pro soukromé 
osoby a obyvatele MČ Štěrboholy!
Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý 
kontejner na BIO odpad Granátnická 497/1, po 
dobu sezóny i v ulici Novoštěrboholská.
Žádáme občany, aby využívali tato místa na 
drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem 
využili termíny viz rozpis – od Pražských slu-
žeb – oranžový kontejner – sobota. Děkujeme!  

Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou 
odevzdávat v pondělí–pátek v 8,30–17,00 hod, 
v  sobotu v 8,30–15,00 hod veškerý odpad 
zdarma do sběrného dvoru hl. m. Prahy, Za za-
stávkou 3, Dolní Měcholupy a také ve sběrně 
nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, 
s. r. o., ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10 
Dolní Měcholupy.

Patří sem:
tráva, listí, ovoce
zbytky ovoce a zeleniny
čajové sáčky, kávová sedlina
zbytky rostlin
zemina z květináčů
plevel, drny se zeminou 
košťály 
štěpka z větví keřů, větvičky
papírové pokládky na vejce
piliny, hobliny, kůra
seno, sláma

Nepatří sem:
plastové sáčky, sklo, kamení

obalové materiály

kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty

mléčné výrobky

zbytky z kuchyní 

podestýlky od domácích zvířat

zvířecí exkrementy

peří, chlupy, vlasy

uhynulá zvířata

kontaminované piliny, hobliny, kůra

nebezpečné odpady

biologicky obtížně rozložitelné materiály

Nový systém svozu bioodpadu v Praze
Hlavní město Praha zařazuje službu svozu rost-
linného bioodpadu od fyzických osob – občanů 
(nikoliv od podnikatelských subjektů) do kom-
plexního městského systému nakládání s komu-
nálním odpadem. Cena této služby bude díky 
finanční podpoře města přibližně poloviční oproti 
běžné komerční ceně.
Využívat tuto službu za výhodnějších podmínek 
mohou nejen noví klienti (fyzické osoby – ob-
čané), ale také současní klienti (fyzické osoby 
– občané) Pražských služeb.
Kam dále: www.psas.cz/novy-system-svozu-bio-
odpadu
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Táta; Česká televizní stanice; 
B.  Česneková polévka; Náš malíř; C. Slovensky jistá; 
Vsunutí; Libyjská řeka; Amatérská volejbalová liga; 
D. Suché kukuřičné listy; Seknutí; Cca; E. 1. DÍL TA-
JENKY; F. Horský skřítek; Jméno fenky; Hokejový ko-
touč; Zkr. ústřední rady odborů; Zn. niklu; G. Násep; 
Váha; Dětská hračka na provázku; Pobídka tahounů 
(nářečně); H. Feny; Mazadlo; Materiálně-technické zá-
sobování (zkr.); I. Základní číslovka; Opotřebovat jízdou; 
Dozadu; J. Dánský skladatel; Zkosení; Domácky Václav; 
Svoje; K. Náš sochař; Název hlásky S; 3. DÍL TAJENKY; 
L. Hromady; Fr. řeka; No; Německé ženské jméno; 
M. Obec v Jihoč. kraji; Peří (nářeč.); Počítačová klá-
vesa; N. Bečka; Název písmene Ř; Angl. čas; Slepičí sla-
bika; O. Součást nervové soustavy; Družstva; SVISLE: 
1. Jugoslávská řeka; Celkem obstojně; 2. Předurčenost; 
Římsky 55; Mužské biblické jméno (1.9.); 3. Angl. ven; 

Sypací zařízení; Letadlo zast.; 4. Pracovat na stavu; Plod 
dubu; Angl. slídit; Eisenhowerova přezdívka; 5. Mužské 
jméno něm. původu; Státní bezpečnost; 2. DÍL TA-
JENKY; Plošná míra; 6. Něco (básn.); Seknutí; Angl. 
jho; Slovensky zpěv; 7. Úřední značka na šperku; Vo-
dácký pozdrav; Majitel oslů; 8. Tedy; Opálení (knižně); 
Estonec (řídce); Inic. Pilarové; 9. Angl. zápas; Jízdou 
zdolat; Vydávat vůni; 10. Nadto; Ženy kojící cizí děti; 
Běsnit; 11. Drahoty; Ztráta; Cyklóna; Písmeno řecké 
abecedy; 12. Tahouni; Kovový odpad; Znovu; Pouze 
(nář.); 13. Poplach; Jaguár; Činy; 14. Římsky 505; Dravý 
pták; Základní číslovka; Domácky teodor; 15. Obyvatelé 
Lašska; Bezbarvá těkavá kapalina z lihu.
POMŮCKY: IŠKA, ISLE
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Ten, který poznal, že je hlupák, už není hlupák.
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>>> Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas a je 
tedy schopna chytré a efektivní komunikace s občany? 
Zapojte se do komunikace o dění v obci i Vy. Zaregist-
rovat se můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas? Mobilní Rozhlas 
není pouze moderní obdobou klasického obecního roz-
hlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje mož-
nost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, 
čímž umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřa-
dem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už 
jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní Rozhlasu na-
víc je, že neslouží pouze k jednostrannému informování 
o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdě-
lení reagovat.Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení 
doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu může 
obec Mobilní Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytvá-
ření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy 
možné v reálném čase konzultovat některá rozhodnutí 
s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.

Co může nabídnout chytře komunikující obec?
–  Neunikne vám žádná důležitá informace.
–  Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat.
–  Máte možnost se zapojit do dění v obci
–  Máte šanci nahlašovat problémy v obci přes aplikaci 

v mobilním telefonu.
–  Můžete jednoduše pomáhat sousedům – třeba při hle-

dání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat.
–  Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je 

levné a efektivní řešení obecní komunikace.

Vážení spoluobčané, 
v městské části Praha 10 vytváříme občanskou infrastrukturu, která se skládá z dobrovolných kontaktních údajů 

na občany, kteří na Praze 10 bydlí, pracují, podnikají nebo zde studují jejich děti. Vše je samozřejmě v souladu s GDPR 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí, zapojit 
více občanů do kulturního a sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi občanem a úřa-
dem, zvýšit čistotu veřejných prostranství, rychleji a efektivněji řešit vznikající nejen technické problémy ve veřej-
ných prostorách a celkově více občany zapojit do dění na Praze 10. Chcete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, 
blokové čištění, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na akce pro rodiny, kulturní a sportovní akce přímo 
do Vašeho mobilu či mailu? Pojďte nám pomoci poukázat na nepořádek, černé skládky, poškozený veřejný majetek 
a další věci, které můžeme společně zlepšit a zajistit nápravu. Stačí daný podnět vyfotit přes aplikaci Zlepšeme 
Česko (Android, iOS), poslat nám a my už se danou věcí budeme zabývat. To a mnohem více získáte jednoduchou 
registrací ZDARMA:
–  Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko 
–  Přes webovou stránku www.sterboholy.mobilnirohlas.cz
–  Vyplněním přiloženého registračního letáku a předání na Úřadu městské části Praha 10
POJĎTE S NÁMI DÁL ZLEPŠOVAT PRAHU 10.

Děkuji Vám.
Martin Slavík, tajemník

CO VŠECHNO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT 
CHYTŘE KOMUNIKUJÍCÍ OBEC

Proč se zapojit? Díky zapojení do systému budete 
moci od obce dostávat důležitá upozornění, přičemž 
starostové mají možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště 
občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována 
odstávka, dostanete SMS. Občany, kterých se odstávka 
netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou. 

Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či 
praktických upozornění na odstávku, havárii nebo 
blokové čištění je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný 
i v případě krizových situací. Obec může občany varo-
vat před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné 
reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze 
i třeba koordinovat dobrovolné hasiče. 

Zpětná vazba od občanů je pro obecní zastupitele 
nesmírně důležitá a různé podněty ze strany obyvatel mo-
hou kvalitu života v obci významně zvýšit. Prostřednic-
tvím platformy Mobilní Rozhlas občané mohou jakýkoli 
problém snadno nahlásit přes stejnojmennou aplikaci 
v telefonu. Vedení obce se tak o problému dozví a může 
jej okamžitě řešit. Řadu problémů v obci totiž zastupi-
telé neřeší čistě z toho důvodu, že o nich neví. 

Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli pro-
blém od povaleného dopravního značení, přes uvolněný 
poklop kanálu až po přetékající kontejnery, černou 
skládku nebo vrak auta. Většina telefonů již dnes má 
fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o problému 
obce dostávají i fotodokumentaci a přesné geolokační 
údaje, což jim řešení problémů značně usnadňuje.    





V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informace o tomto 
onemocnění. Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně 
a chránit sebe i své okolí. 

In the context of the recent occurrence of coronavirus, we provide essential information on 
the disease. There is no reason to fear. It is necessary to behave responsibly and protect 
yourselves and your surroundings.

Informace pro občany o koronaviru
Information for citizens about coronavirus

V případě, že pociťujete některý 
z příznaků, volejte: 
In case you feel these symptoms 
please contact:

112

Příznaky / Symptoms

Fever Cough Shortness of breath FatigueMuscle pain

Jak snížit riziko nákazy / How to reduce the risk of contagion

Wash hands often 
and thoroughly with 

soap and water

Cover your mouth with 
tissue or arm while 

sneezing or coughing. 
Never sneeze or cough into 

your palms

Avoid apparently sick 
people and places with 

higher number of people

Zvýšená teplota Kašel Dušnost ÚnavaBolest svalů

Často a důkladně  
si myjte ruce mýdlem 

a vodou

Při kýchání nebo kašlání si 
zakrývejte ústa kapesníkem 
nebo paží, nikdy nekýchejte 

nebo nekašlejte do dlaní

Vyhýbejte se zjevně 
nemocným a místům 
s vyšším počtem lidí
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis ze školní  
kroniky Štěrbohol
(1962–1964)

Májové dny
Jako v minulých létech i letos tj. v r. 1962 

se účastnilo žactvo a učitelé průvodu 1. Máje do 
Dolních Počernic. Žáci byli rozděleni do skupin, 
z nichž každá představovala alegorický celek.

Oslavy 5.–9. května uspořádané v místním 
sále restaurace „U Slunce“ účastnila se škola kul-
turním pásmem sborových recitací a zpěvu.

Mezinárodní Den dětí
Dne 1. června v den MDD uspořádala škola 

celodenní vycházku do hostivařského údolí, spo-
jené s koupáním a tábořením.

Školní zájezd
Dne 27. června byl uspořádán zájezd do Prahy 

k prohlídce technického muzea a údolí Šárky spo-
jené s koupáním. Školní rok 1962/63 byl ukončen 
29. června výstavkou žákovských prací a besídkou 
v sále restaurace „U Slunce“ za účasti rodičů.

Zahájení školního roku 1963/64
Školní rok byl zahájen 2. září na slavnostním 

shromáždění za účasti rodičů a zástupců všech 
místních složek ve školní budově. Ředitel školy 
seznámil přítomné s plánem školy v nastávajícím 
školním roce. Po slavnostním zahájení započalo 
školní vyučování. Školní rok zahájilo celkem 39 
žáků.

Učitelé
1. třída – třídní Oldřich Kotek
2. třída – třídní Marie Wernerová
V družině zůstala jako vychovatelka Alena 
Ullmannová
Během prázdnin škol. roku 1962/63 se odstě-

hoval do Prahy Jaroslav Miffek z bytu ve školní 
budově a tento byt byl přidělen MNV v užívání 
Boženě Červenkové, školnici na zdejší škole.

Den armády
Dne 5. října navštívili v Den armády zdejší 

školu 3 vojáci, kteří ve dvouhodinové besedě 
seznámili žáky s denním režimem vojáka a se 
základními zbraněmi.

Výročí října (VŘSR)
Škola se aktivně účastnila štafety k zahájení 

měsíce ČSSP. Večer prošel obcí lampionový prů-
vod za účasti žáků i dospělých. Během měsíce 
se žáci účastnili veřejné slavnostní schůze MNV 
v sále „U Slunce“ s kulturním programem a byla 
položena kytice na hrob sovětského vojáka na 
hřbitově v Kyjích.

Besídka
Před odchodem na zimní prázdniny byla 

uspořádána společně s mateřskou školou besídka 
za hojné účasti rodičů. Zimní prázdniny trvaly od 
22. 12. do 3. 1. 1964.

Soutěž tvořivosti mládeže
Ve školním roce 1963/64 se účastnila škola 

společně s místní zemědělskou školou sou-
těže tvořivosti mládeže. Soutěž proběhla dne 
31. ledna. Účastnilo se celkem 23 žáků ve zpěvu, 
recitaci a výtvarné práci. Soutěž byla dobře při-
pravena a všemi přítomnými velmi kladně hod-
nocena.

Májové dny
V roce 1964 účastnila se naše škola průvodu 

1. Máje společně s dospělými prvomájového prů-
vodu v Praze.

Mezinárodní den dětí
Dne 1. června k MDD uspořádáno bylo spor-

tovní odpoledne na letním cvičišti, místní tělo-
výchovné jednoty, na kterém vedle provedených 
závodivých her a závodů získalo 14 žáků odznak 
„Branné připravenosti – BPPOV“ a 8 žáků od-
znak plavce. Vítězové byli odměněni.

15. výročí Pionýrské organizace
V rámci oslav 15. výročí PO byla uskutečněna 

vycházka do parku v Průhonicích dne 3. června 
a dne 18. června zájezd do Prahy, kde si žáci 
prohlédli sbírky státního musea, a bylo shlédnuto 
divadelní představení ve Wolkerově divadle.

Dne 28. června se účastnilo 20 žáků velkého 
průvodu Prahou.

Sběr surovin
Ve školním roce odevzdali žáci celkem 

1500  kg odpadových hmot a 200 ks králičích 
kožek. Průměr na žáka byl 37,5 kg a 5 ks kožek.

Konec školního roku
Školní rok 1963/64 byl ukončen 27. června 

slavnostní besídkou a výstavkou prací žáků 
a družiny za přítomnosti rodičů.

Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.
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UKAŽ A VYPRÁVĚJ

Přáli jste si někdy nebýt na místě, na kterém 
jste se právě nacházeli, otočit jak Arabela z po-
hádky kouzelným prstenem a ocitnout se alespoň 
na chvíli někde úplně jinde? V naší škole Vám 
žáci toto přání splní! Ptáte se, jak je to možné? 
Díky projektu Ukaž a vyprávěj!

V rámci tohoto unikátního projektu se žáci 
učí schopnosti mluvit na veřejnosti před publi-
kem. Každý žák si připraví prezentaci na indivi-
duálně zvolené téma, které je mu blízké. Mluvený 
projev pak pilně nacvičuje nejen doma s rodiči, 
ale i ve škole s paní učitelkou. Publikem jsou mu 
zpočátku pouze jeho spolužáci. Několikatýdenní 
trénink, při kterém ze sebe jak žáci, tak vyuču-
jící vydají úplné maximum, vyvrcholí dnem D – 
prezentací projevů před publikem v podobě celé 
školy a blízkých rodinných příslušníků a přátel. 
Že to není úkol zcela jednoduchý? To opravdu 
není, zvlášť když děti hovoří do mikrofonu! Naši 
žáci však vše zvládají s lehkostí, trému hodí za 
hlavu a s úsměvem na rtech divákům radostně 
vyprávějí o svých zálibách, dovolených, domá-
cích mazlíčcích a zkrátka o všem, co je zajímá 
a co mají rádi. A proč právě Ukaž a vyprávěj? 
Kromě samotného mluveného projevu si děti 
připravují a s sebou do školy poté donesou 
i  názorné ukázky – hudební nástroje, domácí 
mazlíčky menších či větších rozměrů, fotogra-
fie z dovolených a prázdninových cest, sportovní 

pomůcky ke svým oblíbeným sportům a mnohé 
další. Toto však není to jediné, co žáci se svými 
vyučujícími pro diváky připravují. Každá třída si 
přichystá vystoupení na určité téma. Díky tomu 
jsme se za poslední léta stali účastníky několika 
televizních pořadů i soutěží, měli příležitost po-
tkat se s různými pohádkovými bytostmi a vydat 
se společně s účastníky na dobrodružná putování 
po České republice i po světě.

V letošním školním roce jsme tento projet za-
hájili s žáky 5. ročníku. Ti nás vzali svým soukro-
mým letadlem na výlet hned do několika úžasných 
míst – do Země zvířat, Země sportu, Země tech-
niky a přírodních jevů, Země hudby a samozřejmě 
také do našeho rodného kraje, do české země. 

Do světa jsme se znovu podívali společně 
s  žáky 4. B, a to až do dalekého Tokia. Jako 
první jsme se díky nim mohli seznámit s repre-
zentanty letošních Letních olympijských her. 
Vidět jsme mohli jak zástupce z Evropy, tak 
z  Afriky, Ameriky, Asie i Austrálie a Oceánie. 
Závodilo se ve známých sportovních disciplínách, 
ale i v těch méně tradičních, jako jsou např. za-
jímavosti ze světa, kultura, cestování a domácí 
mazlíčci. Všichni sportovci se svého úkolu zhos-
tili se ctí, proto si na závěr společně s diváky 
zazpívali píseň We are the champions. 

Jistě každého z nás někdy zajímalo, jak to asi 
chodí v naší jediné veřejnoprávní televizi. A my 
to díky žákům 4. A již víme! Vzali nás totiž 
s sebou na návštěvu do České televize a nechali 
nás nahlédnout pod pokličku dvou z nejsledo-
vanějších pořadů, kterými jsou Otázky Václava 
Moravce a 168 hodin. Setkat jsme se tak mohli 
nejen se samotnými moderátory, ale i s několika 
významnými osobnostmi české televizní scény. 
Diskutovaným tématem bylo např. i slavnostní 
otevření nové budovy Základní školy Štěrboholy 
a rozhovoru s Václavem Moravcem tak neunikli 
ani naše paní ředitelka Eva Kollmannová a pan 
starosta František Ševít. 

Poslední třídou, se kterou jsme prozatím měli 
možnost opustit na chvíli bránu školy a zažít ne-

všední zážitek, byla třída 3. A, která nám kromě 
cesty kolem světa ukázala v závěru i krásy vesmíru.

A kam se podíváme příště? To prozatím ne-
víme. Jedno je však jisté – určitě to bude skvělý 
zážitek pro všechny, tak jako vždy!

Martina Valná, třídní učitelka IV. B
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PODZIM A ZIMA V MŠ
Jak jsme slíbili, tak i v dalších měsících jsme 

si užili mnoho zajímavých a krásných chvil. 
Krásné podzimní počasí přetrvávalo, mohli jsme 
být venku, hrát si a sledovat čarovný podzim, 
který připravuje přírodu na zimu. A aby měly 
děti kulturní zážitky, tak k nám do mateřské 
školy zavítalo divadlo Koloběžka s představením 
o podzimních plodech. V polovině listopadu nás 
navštívil pan fotograf, aby dětem udělal vánoční 
fotografie na památku. 

Samozřejmě k nám také přišel anděl, čert 
a Mikuláš, což byli žáci 5. ročníku základní 
školy. Děti to zvládly statečně, zazpívaly a za-
recitovaly básničku, čím si zasloužily mikuláš-
skou nadílku. Jak čas plynul, blížila se vánoční 
besídka, kterou jsme s dětmi krásně nacvičili. 
Rodiče měli velkou radost. Vánoce klepaly na 
dveře, a tak i do školky zavítal Ježíšek a kaž- 
dá třída se radovala z dárků pod stromečkem. 

Do Nového roku jsme vstoupili s radostí. 
Celá mateřská škola vyrazila na exkurzi do svíč-
kárny a čokoládovny RODAS v Šestajovicích. 
Třída Myšek a Žabiček tvořila mýdlo a sůl do 
koupele. Třída Berušek a Veverek tvořila čoko-
ládové dobroty. Neměli bychom zapomínat na 
zvířata v zimě, a proto jsme na konci ledna měli 
ekologický program „Ptáčci v zimě“, po kterém 
jsme roznesli v okolí vlastnorunčně vyrobená kr-
mítka pro ptáčky. V následujících měsících nás 
čeká spousta dalších zajímavých akcí. 

Petra Malíková, učitelka MŠ
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Příprava na mateřskou školu bez maminek, 
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní 
a výtvarnou výchovou. 

Naše přípravka na mateřskou školku funguje 
již jedenáct let a stále se těší na „nové Kulíšky“. 
Během dopoledne si v tematicky zaměřeném 
programu hrají, cvičí, zpívají, malují a před po-
lednem shlédnou maňáskové divadélko. Máme 
individuální přístup ke každému nováčkovi a na-
ším cílem je, aby se co nejrychleji začlenil do 
kolektivu a našel si nové kamarády. Ani plínky 
nejsou žádnou překážkou.

Náš koutek se nachází v ulici U školy ve více-
účelové hale Štěrboholy, kde máme k dispozicí 
i  velký prostor ke cvičení. Je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 14:00 hod. Nováčky 
přijímáme během celého roku. Není nutná každo-
denní docházka, můžete si vybrat libovolný počet 
dnů v týdnu.

Bližší informace naleznete se na našich webo-
vých 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
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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.

Život v obci v době „Protektorátu“
Zapisuji nejdříve to nejdůležitější, že i v naší 

obci byli jedinci, kteří svým jednáním drželi lid 
v důvěře, že přijdou lepší doby a že národ si bude 
zase sám vládnouti. 

V začátcích německé brutality a rozpínavosti 
byli vyslýcháni občané pro svoji činnost:

Bohumil Růžička, obuvník z čp. 23
František Kuchař, dělník z čp. 104
oba jmenovaní byli dříve příslušníky komunis-

tické strany, činovníci.Po výsleších byli propuštěni. 
Čas jde dál a zvyšovaným tlakem německých 

úřadů vzrůstá u některých osob našich tím větší 
odpor a pracují ilegálně v tak zvaném „podzemním 
hnutí“, někdy i za cenu života, a zničení svých rodin.

Jako první odešli manželé Leopold a Gabriela 
Klingrovi s dcerami Marií a Zdeňkou

Jest den 26. září 1941, který se stal vzrušují-
cím pro obec naší. 

Téhož dne byl německou policí, „gestapem“, 
zatčen Josef Ostrý z čp. 115 respicient finanční 
stráže, člen rady obecního zastupitelstva, social. 
demokrat. Člověk přímé povahy, vždy a všude na 
svém místě. Byl odveden do vyšetřovací vazby 
a 4. 11. 1941 do koncentračního tábora v Maut-
hausenu, kde byl dne 28. února 1942 zastřelen. 

Jemu předcházel v tom samém údělu toho 
roku Rudolf Petr, vrchní respicient finanční 
stráže, bydlící v domě úřadu potravní daně č. 11 
na Černokostelecké silnici. Příslušník strany čsl. 
národně sociální. Uvedený byl za první světové 
války příslušníkem zahraničního odboje – ital-
ských legií a za své činy několikrát vyznamenán. 
Taktéž i on byl odvlečen do koncentračního tá-
bora a tam násilně zbaven života. 

Oba jmenované stihl tento úděl za ilegální 
činnost v národě, proti Německé říši.

Budiž čest i vzpomínka těmto dobrým Če-
chům i v budoucnu!

Musím také věnovati zvláštní část zápisu 
těchto věcí: 

V katastru naší obce jest postaven a udržován 
památník generála Schwerina. Jest od založení ve 
správě německé. Po vzniku okupace, z rozhodnutí 
a nařízení německých úřad, jsou pozemky kolem 
památníku, obecní a státní vykoupeny a zceleny. 
Stává se pak tento velký pozemek, hřbitovem, 
pro členy německé armády, zemřelé v Praze ba 
i jinde. Pohřbení zde mohli býti jen zasloužilí vo-
jíni a činovníci německé nacistické strany. Trapné 
bylo, když museli býti přítomni těmto pohřbům 
starosta obce, členové obecního zastupitelstva ba 
i okresu. V době této byli přítomni představitelé 
německých okupantů, konče smutně proslulým 
českým Němcem – Frankem. 

Běda, aby v den pohřbu nebyla obec zame-
tena a v pořádku, třeba v nejpilnějších polních 
pracích. Občané raději nevycházeli z domu, ne-
chtěje se dostati, třeba nevědomě, do podezření 
neb dokonce i žaláře. 

Nutno zapsati, že v této době útisku a po-
roby, velká většina národa, tj. i v obci naší si 
věřila, a byť jen pohledem neb stiskem ruky se 
posilovala v naději lepší příští. 

Byl vydán zákaz poslechu cizího rozhlasu, po 
přísným trestem, a což teprve rozšiřování jeho 
zpráv. To by těžký žalář neb i smrt. 

Přesto však se poslouchalo i rozšiřovalo. 

Činnost spolková 
Stávající sbor dobrovolných hasičů, zůstává 

nadále ve své činnosti, s tím však, že jest na něj 
uvedena přísná zodpovědnost. 

V r. 1941 zastavena činnost těl. jed, „Sokol“, 
jež musela odevzdati 3 prapory a jednu doroste-
neckou vlajku. 

Sportovní klub „Viktorie Štěrboholy“ pak 
v r. 1940 znovuzahájil svoji činnost. Předsedou 
klubu byl zvolen p. Otakar Voříšek, holič z čp. 
16. Pod jeho vedením a jeho bezpříkladnou sta-
rostí o dobrý chod a sportovní činnost klubu jest 
vybudováno v 1942 sportovní hřiště. Toto se na-
lézá u středu obce pozemky č. kat. 

Téhož roku t.j. 1942 jest započato s pracemi 
na zhotovení vodní nádrže, nalézající se v sou-
sedství sportovního hřiště na pozemcích č. kat. 
Výstavba nádrže jest zhruba během jednoho 
roku hotova. 

Hokejový klub Štěrboholy po celou dobu oku-
pace vyvíjí činnost. V jeho členstvu jest skryto 
jádro dobrých lidí – Čechů. Veškeré podniky, 
které tento klub pořádal, byly střediskem, kde 
všichni občané bez rozdílu se scházeli a zcela 
sobě důvěřovali. Klub vedl František Strnad, au-
todopravce. 

Ještě jedno zatčení a žalářování
V začátku r. 1945 byl zatčen německou po-

licií p. Otakar Krňanský, vojenský gážista ve vý-
službě, bydlící v domě č.p. Týž byl jako správec 
„Schwerinova památníku a zřízeného německého 
vojenského hřbitova“. Byl uvězněn v „Malé pev-
nosti“ v Terezíně. Dočkal se osvobození našeho 
státu a vrátil se s podlomeným zdravím ku své 
rodině. 

Výstavba obce v okupace
Veškeré stavby zřízením „protektorátu“ byly 

zakázány, pouze na žádost a povolením dohle-
dávajícími německými úřady, mohlo se stavěti. 

Byl vystavěn rodinný domek č.p. náležející 
manželům Bedřichovi a Františce Horčíkovým. 

Zemědělci a jejich povinnosti v době okupace
Zemědělci měli osev polností volný, dle svého 

uvážení, avšak byli povinni po odečtení samozá-
sobitelských dávek a krmných dávek pro chovné 
jimi zvířectvo, přebytky odváděti. 

Samozásobitelská dávka obilí byla  kg na mě-
síc, mléka si směli ponechati půl litru denně na 
jednu osobu, avšak dostávali zpět čtvrt kg másla 
měsíčně na jednu osobu. Povinně a dle předpisu 
seli olejniny tj. řepku, hořčiči a t.d. 3 % orné 
půdy. Chov a počet dobytka musel býti hlášen. 
Držeti neb zabíti něco tajně, jak se říkalo na 
černo bylo velmi trestáno. Slepic, kolik ohlásili, 
tak z každé se odvádělo šedesát vajec. 

Výnosy obilí byly hlášeny a dle toho odváděno:
pšenice 12 až 16 q z 1 ha
žito  12 q
ječmen  14 q 
oves  12 q
Úřední nařízení o povinné dodávce masa, jež 

muselo býti splněno, bylo u vepřového a to 3 kg 
z 1 ha. 

Aby vše toto bylo dodržováno, chodili tak 
zvané „hospodářské kontroly“. Zle bylo, pak-li se 
na něco přišlo. Nejméně veliká pokuta, ale vět-
šinu žalář k tomu. 

Dobru všem zemědělcům nutno zapsati, že 
přes veškeré nařízení a tresty pomáhali těm, 
které znali vším, čím jen trochu mohli. Ponejvíce 
mléko, vejce a obilí ba i řepku na olej. 

Téměř v každém domku byl šrotovníček a ka-
ždý „mlel“ doma komu se nepodařilo neb nesta-
čilo vyměniti obilí ve mlýnech v Kyjích, Hostivaři 
nebo Úhřiněvsi.

Výživa občanstva:
Současně s příchodem Němců byl v krátké 

době zrušen veškerý volný obchod s potravinami, 
textiliemi a veškerými životními potřebami. Žilo 
se, jak se říkalo, na „lístky“ Byly stanoveny dávky 
na jednu osobu a měsíc. 

Dávky přídělu hlavních potravin byly :
chléb: mouka: maso: cukr: mléko:  sádlo: 
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SK VIKTORIA 
ŠTĚRBOHOLY

Zimní sezóna je pro malé fotbalisty každý 
rok plná turnajů a přátelských utkání. Nejinak 
tomu bylo i letos. Některá naše mužstva zářila, 
některá méně. Avšak největší radost nám udělali 
nejmenší fotbalisti. Letos se zúčastnili několika 
turnajů, ale za zmínku stojí především turnaj 
v Říčanech pro děti předškolního věku, či prv-
ňáčky. Zde Viktoria Štěrboholy dosáhla krásného 
nejvyššího umístění. Je vidět, že klub má v mlá-
deži oporu již od těch nejmenších hráčů.

Dalších skvělých medailí dosáhli hráči mladší 
i starší přípravky. 

Bohužel v současnosti veškerá úspěšná mi-
mosezónní příprava vyšla vniveč, jelikož se nejen 
profíkům, ale i mládeži postupně ruší soutěže. 
Proto můžeme jen doufat, že fotbalový talent 
a forma všem našim hráčům a hráčkám vydrží 
a s o to větším elánem vyrazí na hřiště poté, co 
opadnou krizová opatření. 

Za tým SK Viktoria Štěrboholy
Jakub Karda

U dětí byly menší příděly chleba a mouky, 
avšak vyšší o máslo a více mléka. Textilie a obuv 
byly přidělovány ve velmi malém měřítku, které 
naprosto nekrylo potřebu občanů. 

Veškerou agendu zásobovací a přídělovou 
vedl p. Josef Vondráček z č.p. 

Správu obce v době okupace vedli tito ob-
čané: starostou: Josef Počta, rolník z č.p. 15 
do roku 1940, kdy se úřadu vzdal, po něm do 
zvolení nového starosty úřadoval náměstek Fran-
tišek Werner, továrník č.p. 5. V roce 1941 byl 
zvolen a nastoupil úřad starosty Jaroslav Slu-
níčko, rolník z č.p. 13 až do roku 1945.

Členy obecního zastupitelstva byli občané: 
Josef Počta, rolník č.p. 15.; František Werner, 
továrník z č.p. 5; Karel Šimon, rolník; Václav 
Benda, zedník; Josef Ostrý, finanční respicient, 
tentýž do zatčení; František Mašek, dělník z čp. 
38; Otakar Hrubý, dělník; Karel Straka, hostin-
ský, týž byl náměstek starosty; Bedřich Horčík, 
zedník; Bohumil Růžička, obuvník; Jaroslav 
Pěkný, zámečník; Josef Křen, řezník; Ferdinand 
Zima, zámečník; Emanuel Kraffer, zahradník.

Tak jako po noci přichází den, i my přečkali 
jsme okupaci, přichází rok 1945, doba osvobo-
zení od nadvlády německých okupantů. 

Již koncem roku 1944 lze pozorovati nervo-
situ u nadřízených a přes veškerou „propagandu 
třetí říše“, rostou naděje na brzké ukončení této 
zlé doby. Jako vyměněni chodí občané a jeden 
druhému říká, poslech cizího rozhlasu, jak a kde 
vypadá situace na frontách. 

Přechází zima a s jarem roku 1945 se blíží 
něco nového, každý kdo byl dobrým Čechem to 
cítí a čeká … A dočkal se. 

Pokračování příště.

ŠTĚDRÝ 
ŠTĚRBOHOLSKÝ 

ADVENT
Štěrboholský advent, který se konal 28. lis-

topadu, je už sice dávno za námi, ale proč by-
chom si nyní, v období vlezlého chladného počasí 
a útočících chřipek, nepřipomněli, jak dobře nám 
společně bylo. Adventní setkání se opět vyda-
řilo na výbornou a díky vřelé předvánoční atmo-
sféře, která na místě panovala, si mohl každý – 
od nejmenších dětí až po seniory – naplno užít 
příjemný sousedský večer plný hudby, zážitků 
a dobrého jídla i pití. 

Výčet hostů, kteří přijali pozvání na Štěrbo-
holský advent a potěšili nás svým vystoupením, 
byl opravdu pestrý. Velkou radost nám udělali 
místní předškoláčci, kteří zazpívali dvě písničky 
a pomohli panu starostovi slavnostně rozsvítit 
obecní vánoční stromek. Nejmenší děti pobavila 
andělská animátorka nejen svým vystoupením 
na pódiu, ale poté také vyráběním nejrůznějších 
balonkových tvarů dle dětských přání v teple při-
lehlého stanu. Po loňském úspěchu znovu vy-
stoupil Dětský pěvecký sbor Bambule, nováčky 
tohoto ročníku byly Rokytka, počernický dětský 
sbor a  Dětský folklorní soubor VRBINA. Celý 
program pak uzavřely děti z FOD Klokánek. 
Všechna vystoupení byla vynikající a skvěle pod-
trhla předvánoční náladu celého setkání. Rovněž 
v tvořivých dílničkách v zasedací místnosti úřadu, 
kde si mohly děti na památku vyrobit něco pěk-
ného s vánoční tematikou, bylo neustále plno. 

Novinkou tohoto ročníku, které si velice vá-
žíme, byla spolupráce s Fashion Arena Prague 
Outlet, díky níž byl Štěrboholský advent ještě 
nabitější a hlavně mnohem štědřejší. Nejenže 
zástupci Fashion Arena Prague Outlet poskytli 
dárkové tašky pro účinkující a umožnili vystou-
pení animátorky, ale především zdvojnásobili 

vybranou částku z charitativního prodeje nape-
čených dobrot pro FOD Klokánek. Tentokrát 
se díky vašim příspěvkům na dobročinné pečení 
podařilo v průběhu večera vybrat přes úžasných 
11 tisíc korun, k nimž ředitelka Fashion Arena 
Prague Outlet, paní Lenka Čapková, osobně 
předala zástupkyni FOD Klokánek šek na dalších 
12 tisíc korun! V závěru setkání tak zavládlo ne-
čekané dojetí.

Štěrboholský advent se opravdu povedl. Byl 
bohatší, zvučnější, chutnější a snad i vřelejší. 
Nutno ale podotknout, že celé akci předcházela 
velká nervozita. Laťka z předchozího roku byla 
totiž skutečně vysoko, takže pro nás organizá-
tory bylo velkou výzvou, aby i tentokrát všechno 
dobře dopadlo, večer se líbil a abychom úroveň 
adventního setkání pozvedli ještě o kousek výš. 
Když jsme pak v den „D“ sledovali, jak se vedle 
připravených stánků, pódia a dětských dílniček 
rychle zaplňuje také charitativní stánek s nejrůz-
nějšími dobrotami od našich dobrovolných pe-
kařek a aktéři večera se začínají chystat na svá 
vystoupení, náš neklid se začal pomalu vytrácet 
a vystřídalo ho očekávání, že to všechno prostě 
musí klapnout. 

Obrovské poděkování patří ještě jednou všem, 
kteří se na této akci podíleli – vystupujícím, or-
ganizátorům a dalším pomocníkům, sponzorům, 
těm, kdo napekli do charitativního stánku i těm, 
kdo zde nakoupili a přispěli tak. A děkujeme sa-
mozřejmě i vám všem, kteří jste dorazili, protože 
bez vás by Štěrboholský advent nikdy neměl tak 
báječnou sousedskou atmosféru. 

Tak příště zase na viděnou!

    Štěrboholští

>>>



ADVENT 2019
Foto: Kamino Foto
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ŠTĚRBOHOLSKÉ 
PROMÍTÁNÍ

Koncem listopadu se na FB objevila výzva, 
že Magistrát HMP uvolňuje prostředky na akce 
zaměřené na podporu sousedských vztahů.

Úkol zněl jasně – vymyslet a vypracovat pro-
jekt, v rámci kterého se sousedé setkají a posílí 
komunitní vazby. Peníze ovšem nesměly být po-
užity na občerstvení či zařízení a zároveň musely 
být využity do konce března. Vzhledem k na-
časování a tudíž nemožnost zorganizovat pro-
jekt venku nás napadlo uspořádat Štěboholské 
promítání v místní sokolovně. Dali jsme hlavy 
dohromady, požádali pana starostu o zapůjčení 
sokolovny, firmu Smolda o zajištění technického 
zázemí a zapůjčení filmu, za pomoci pana sta-
rosty sepsali nutnou žádost a podařilo se. Na so-
ciální síť byla umístěna anketa (ano, víme, že ne 
všichni FB využívají, ale v danou chvíli, kdy nás 
tlačil čas, nebylo jiné řešení), na základě které 
byly vybrány dva filmy – dětský Lví král a dospě-
lácký film Vlastníci. Mezi projekcemi byl prostor 
na popovídání a konzumaci donesených dobrot.

Lví král se na obrovském plátně vyjímal 
vskutku královsky. Zpočátku sice bylo vlivem 
nádherného počasí více světla, ale zanedlouho 

už bylo vše v pořádku. Děti si udělaly lůžkovou 
část a mnohé i piknikový prostor s kamarády. 
Vše proběhlo v pohodové atmosféře. Děti byly 
opravdu zaujaté dokonalou animací a krásným 
příběhem a promítání si užily. Večerní flm Vlast-
níci jistě u mnohých naplnil jejich očekávání. Je 
to velice výživná sonda do duší těch, kterých 
se týká společenství vlastníků, neboli „SVJ“. Ač 
v  závěru flmu bylo uvedeno, že postavy jsou 
smyšlené a podobnost jen čistě náhodná, věřím, 
že spoustě z nás bravurně zahrané postavy při-
pomněly někoho z našeho okolí.

Po promítání byl prostor na popovídání se 
sousedy a ochutnávku doneseného občerstvení. 
I přes nižší účast způsobenou pravděpodobně 
nemocemi a paradoxně i krásným počasím, to 
bylo velice pohodové odpoledne a večer. Zkrátka 
příjemné sousedské setkání, kdy se sejde něko-
lik přátel, popovídají si a jdou domů s dobrou 
náladou.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, 
zvláště pak silným mužům za pomoc při úklidu 
a sejmutí projektoru.

RC Klubiště

Vážení Pražané,

1. října 2020 vstoupí v platnost vyhláška HMP č. 11/2019 Sb., zakazující 
spalovat uhlí, koks a uhelné brikety v kamnech a kotlích, které nedosahují 
parametrů minimálně 3. emisní třídy (tzn. v kotlích 1. a 2. emisní třídy 
nebo vyrobené před rokem 2000). Znění vyhlášky je zveřejněno na: 
portalzp.praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“. Využijte poslední příležitost 
k získání vysoké dotace poskytované z Fondu soudržnosti EU 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí na výměnu 
starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech za moderní nízkoemisní tepelné zdroje následujícího 
typu:

– kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním

– plynové kondenzační kotle 

– tepelná čerpadla (všech typů)

Příjem žádostí v této 3. a poslední výzvě bude ukončen 30. 10. 2020 
v 16:00 hod!

Informace k podání žádostí viz: portalzp.praha.eu, v záložce 
„ENERGETIKA“ - „Kotlíkové dotace Praha III“.

Poslední Kotlíkové dotace v Praze

KD_MHMP_inz_Metro_99x142_2020_final.indd   1 27.02.20   14:04
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KARLŮV MOST ZASE SVÍTÍ, městská společnost 
Technologie hlavního města Prahy mu opravila 
slavnostní osvětlení a instalovala speciální clony

Od minulého týdne gotickou architekturu 
Karlova mostu a jeho bezprostředního okolí opět 
zdůrazňuje všech dvě stě třicet svítidel. Část 
z nich musela být v říjnu minulého roku dočasně 
vyřazena z provozu, probíhala totiž jejich pláno-
vaná rekonstrukce. Světla na ledolamech navíc 
oslňovala lodě proplouvající pod mostními ob-
louky, městská společnost Technologie hlavního 
města Prahy (dále „THMP“) proto nechala na-
vrhnout speciální clony pro eliminaci oslnění. Ty 
během února instalovala a po čtyřech měsících 
nasvícení uvedla opět do plného provozu.

V rámci kompletní výměny ledolamů před 
Karlovým mostem probíhalo v loňském roce 
i demontování slavnostního osvětlení a jeho re-
pasování. „Funkční zkouška nám ukázala, že sví-
tidla na ledolamech nedostatečně eliminují osl-
nění dopravních prostředků proplouvajících pod 
oblouky Karlova mostu, ačkoliv byla opatřena 
clonami. Proto jsme je dočasně vyřadili z pro-
vozu a v součinnosti se Státní plavební sprá-
vou učinili kroky k zajištění bezpečnosti lodní 
dopravy v hlavním městě,“ vysvětlil radní HMP 
Jan Chabr.

„Za tímto účelem jsme nechali navrhnout 
a následně vyrobit speciální žaluziové clony svíti-
del slavnostního osvětlení, ty jsou nově opatřené 
i barvou zamezující oslňování,“ popsal opatření 
předseda představenstva THMP Tomáš Jílek 
a dodal, že mimo to proběhla kompletní výměna 
vnitřní výzbroje svítidel, kabeláže, očištění a ná-
těr pomocných ocelových konstrukcí a svítidla 
na ledolamech byla doplněna i o ochranu proti 
poškození ptactvem. Poté co nově instalovanou 
techniku pracovníci THMP seřídili, proběhla 
její provozní zkouška za účasti Státní plavební 
správy, která povolila opětovné rozsvícení. Od 

minulého týdne tak nejznámější český most opět 
dotváří nezaměnitelné panorama večerní Prahy.

Společnost THMP zajišťuje slavnostní osvět-
lení 140 pražských architektonicky významných 
staveb. „Noční nasvětlení památek nabízí ojedi-
nělý pohled, nenarušuje ho totiž množství jiných 
prvků, jako jsou například okolní budovy nebo 
reklamy. V noci tak umíme zajistit, aby domino-
vala jen ta část Prahy, kterou chceme zdůraz-
nit,“ popsal Tomáš Jílek s tím, že o slavnostní 
nasvícení památek se každý den starají dvě spe-
cializované posádky.

Osvětlení pražských památek se spouští po 
západu slunce postupně vždy ve tříminutovém 
intervalu podle jejich stáří. V potemnělém pro-
středí nejdříve vyniknou stavby z 10. století 
a jako poslední se rozsvítí nejmladší pamětihod-
nosti. Karlův most postavený ve 14. století tak 
přijde na řadu vždy dvanáct minut po památ-
kách, které se rozsvěcují jako první.

www.thmp.cz 
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Do Fashion Arena Prague Outlet nemusíte cho-
dit pouze na nákupy. Outletové centrum v srdci 
pražských Štěrbohol se vlivem potřeb zákazníků 
stává stále vyhledávanější destinací. Návštěvníci 
už neočekávají pouze výhodné nákupy kvalitní 
módy, ale často jsou důvodem cesty atraktivní 
akce pro celou rodinu. Důkazem je pestrý pro-
gram připravovaný na nejbližší týdny. 
Česká obchodní centra v posledních letech zís-
kávají stále silnější společenský rozměr. Zákazník 
v nich stráví při běžné návštěvě v průměru 94 
minut a rozhodně čas nevyplňuje pouze nakupo-
váním. Vyhledává speciální události, kde může 
trávit volný čas. „Potřeby zákazníků se posouvají, 
tím pádem se musí měnit i role nákupních center. 
U nás proto klademe čím dál větší důraz na tzv. 
zákaznickou cestu a připravujeme pro návštěv-
níky každý měsíc lákavý program, který si mohou 
užít s přáteli či rodinou. Zásadní roli hraje i náš 
věrnostní program Fashion Club. A mimocho-
dem, u nás je průměrná doba návštěvy dokonce 
120 minut,“ říká Lenka Čapková, ředitelka out-
letového centra Fashion Arena Prague Outlet.
Na co se tedy můžete v březnu a dalších měsí-
cích těšit? Březen je zasvěcený sportu, a víkend 
21. a 22. března dokonce tomu extrémnímu. 
Přímo uprostřed centra vyroste U-rampa a na ní 
se divákům předvedou zkušení jezdci na BMX, 
koloběžkách nebo skatech. Rampu si samozřejmě 
budete moci vyzkoušet na vlastní kůži a po spl-
nění jednoduchých triků na vás bude čekat hod-
notná odměna. Kromě toho vám budou k dispo-
zici trenéři s překážkami pro workoutové cvičení. 
Ti vám poradí, jak zefektivnit fyzickou aktivitu 
a představí i nejnovější fitness trendy. Následující 
víkend 28. a 29. března bude patřit skupinovým 
sportům, běhu a venkovnímu cvičení. Vyzkoušíte 
si fotbal ve speciální hráčské kleci, nejrůznější 
basketbalové triky přímo u koše nebo zcela nový 
sport Teqball. Na běžce pak budou čekat speci-
alisté v obchodech s běžeckým vybavením, kteří 
poradí např. s výběrem vhodné obuvi. Program 
plný rychlého pohybu bude vyvážený i klidnou 
nedělní hodinou jógy s lektorkou a zároveň hereč-
kou Denisou Pfauserovou. 

VÍC NEŽ JEN NÁKUPY. ANEB CO PRO VÁS CHYSTÁ FASHION 
ARENA PRAGUE OUTLET V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH?

V dubnu si odpočinete a oslavíte s Fashion 
Arenou Prague Outlet oblíbené Velikonoce. Na 
programu budou dětské workshopy věnované 
barvení vajíček či pletení pomlázek a ukázky dal-
ších tradičních řemesel. Vezměte s sebou určitě 
své malé ratolesti, protože na ně tu budou čekat 
speciální tvůrčí dílničky. Obchod Lindt pro nej-
menší připraví zajímavou tradici – hledání vajíček 
v trávníku, kam je prý poschovával velikonoční 
zajíček. Tento zvyk je typický pro Německo, 
Francii a Švýcarsko, od kud právě značka Lindt 
pochází. Dospělí se potom mohou v dubnu těšit 
na Private Sale. Tedy všichni dospělí, kteří jsou 
členy Fashion Clubu. Právě pro ně bude připra-
veno privátní nakupování s další 20% slevou v zú-
častněných obchodech.
Máte rádi nakupování večer? Květen je na to 
ideální čas. 17. května se chystá již třetí noční 
nákupní party Late Night Shopping s Evropou 
2. Poprvé ji Fashion Arena Prague Outlet uspo-
řádala již v roce 2018 a dokázala na ni přilákat 
téměř 20 000 zákazníků. Akce je unikátním pro-
pojením se stanicí Evropa 2, ta zajišťuje živou 
hudební produkci. Samozřejmostí jsou ale další 
nadstandardní služby pro zákazníky (členové 
Fashion Clubu navíc s VIP programem) a mi-
mořádné nabídky téměř ve všech obchodech, 
které mají otevřeno až do 23 hodin. Přidáte se 
letos? Konec měsíce pak potěší opět děti. Den 
dětí přeci. To znamená velká oslava s hromadou 
atrakcí, soutěží na dětském hřišti a dalším pře-
kvapením. 

Fashion Arena Prague Outlet
Zamenhofova 440
108 00 Praha 10-Štěrboholy

www.fashion-arena.cz
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Jaro je už za dveřmi, ale ve spor-
tovním areálu HAMR-Štěrboholy 
již myslíme na letní měsíce. Areály 
HAMR připravují na každé prázd-
niny množství týdenních sportovních 
kempů pro děti. Jeden z badmintono-
vých se bude konat i ve Štěrboholech 
a to v termínu 3.–7. 8. 2020. Dětem 
se budou věnovat zkušení trenéři, 
kteří s nimi budou pilovat nejen bad-
mintonové údery, ale třeba i kondici 
a zařadí také doplňkové sporty. Jídlo 
a pitný režim po celý týden bude za-
jištěn. Kapacita kempu je 20 míst. 
Už nyní můžete své děti přihlašovat 
na www.hamrsport.cz/cs/kempy/
badminton/ Těšíme se na ně a na 
léto se sportem!

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

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

HAMR – SPORTOVNÍ HALA ŠTĚRBOHOLY

ČSAO

Lekce kytary. Naučím Vás hrát 
a  zpívat písničky i něco teorie, 
když mi s tím trošku pomůžete. 
Výuka je u Vás. 
Firsov, t.: 777 909 997 
ladaef@seznam.cz
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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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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

Zveme Vás do nově otevřené Nabízíme komplexní veterinární péči 
v moderně vybavené ordinaci na adrese:

 Kutnohorská 129/28
Praha 10 - Dolní Měcholupy

ORDINAČNÍ HODINY:
pondělí  pátek:  

8:30  12:00h   15:00  19:00h
sobota  neděle: 

9:00  12:00h

Prevence

laboratorní, RTG, USG

preventivní i akutní zákroky

Diagnostika

Chirurgie

tel.: 725 017 584
www.miavet.cz



Boris Jirků
grafika, malba

Vás zve na výstavu

9. 4. - 3. 5. 2020
Doprovodný program:

sobota 18. 4. od 14 hodin
autogramiáda, prodej volných grafik Borise Jirků

a umělecké workshopy nejen pro děti


