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ÚVODNÍK

V
V

ážení spoluobčané,
starý rok je za námi a já bych
Vás, občany Štěrbohol, rád
pozdravil s přáním k roku novému.

Přeji Vám, aby rok 2009 byl nejméně
tak dobrý jako ten předcházející.
Všem přeji hodně zdraví, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů. Čtenářům našich Listů pak
přeji, aby se z nich dozvídali jen

samé pro ně dobré a důležité zprávy o dění v naší
městské části.
Rok 2009 někteří nazývají „rokem krizovým“, který
by měl poznamenat nás všechny. Myslím si, že je jen
na nás, jaký bude, a proto já společně se zastupiteli
a zaměstnanci úřadu městské části uděláme maximum pro to, abychom uskutečnili připravované akce
a dokončili projekty, které budou mít pozitivní vliv a dopad na všechny občany Štěrbohol.
S přáním všeho dobrého
František Ševít – starosta

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT:
● Ústřední 135 / 15, 102 00 Praha 10
IČ: 00231371
tel.: 272 701 734
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz

MÍSTNÍ KNIHOVNA
A INTERNET
● Knihovna otevřena každé pondělí
od 16.00 do 17.30 hod.
● Internet zdarma

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
● PO, ST 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
● PO – ČT 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00
● PÁ 8.00 – 12.00
OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU
A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU:
● PO, ST 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

● ÚT, ČT 8.00 – 12.00

MĚSTSKÁ POLICIE
Jméno okrskáře:
Okrsková služebna:
Úřední hodiny:

Spáčil Radek, Morkovca Ján
U školy 286, Štěrboholy,
Praha 10, tel.: 272 700 205
pondělí 13.00 – 18.00 hod.
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městské části
1. bere na vědomí
● informaci starosty o přehledu uzavřených smluv
o dílo v ceně od 100 000 Kč do 300 000 Kč, podávanou podle usnesení ZMČ č. 10/XV ze dne 30. 6. 2004
ve znění usnesení ZMČ č. 12/XV ze dne 7. 11. 2007
– příloha č. 1 tohoto usnesení.
● 1.1. – plnění rozpočtu městské části k 30. 9. 2008
– příloha č. 1 tohoto usnesení
● 1.2. – zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření
městské části za období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008
– příloha č. 2 tohoto usnesení
● 1.3. – příkaz starosty č. 2/2008 ze dne 14. 10. 2008
k odstranění nedostatků, zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření – příloha č. 3 tohoto usnesení

ŠJ ze stávající kapacity 120 dětí na 150 dětí

● změnu názvu školského zařízení na „Základní škola
a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy“
● poskytování příspěvku ve výši 10 Kč na oběd a 20 Kč
na jeho dovoz občanům městské části Praha
– Štěrboholy, kteří využívají služeb Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci Praha 15.
● poskytnutí provozní zálohy na rok 2009 Základní
škole a Mateřské škole Štěrboholy ve výši 300 tis. Kč.
Termín do 10. 1. 2009
● souhlasí s pronájmem nářaďovny – aerobního sálu
v přízemí sportovní haly paní Haně Škodové, IČ:
62559095, Za drahou 168/21, Praha 10 s účinností od
1. 1. 2009 za účelem provozování přípravy na mateřskou školu „Kulíškov pro nejmenší“.

schvaluje
● prodej části pozemku parc. č. 163/3 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Štěrboholy oddělené geometrickým plánem č. 868-292/2008 ověřeným Ing. Markem
Hašplem dne 11. 8. 2008 pod č. 116/2008 a potvrzeným dne 3. 9. 2008 Katastrálním úřadem pro hlavní
město Prahu pod č. 3737/2008 a označené jako parc.
č. 163/50 o výměře 61 m2 manželům Evě a Jiřímu
Tůmovým, bytem Praha 10, Ve Vrbách 283/6 za cenu
2 960 Kč/m2, tj. 180 560 Kč.

● poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 000 Kč na osobu
občanům městské části Praha – Štěrboholy nad 80 let
(viz příloha č. 1 tohoto usnesení) v souvislosti s růstem
životních nákladů.

● prodej části pozemku parc.č. 163/3 – ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Štěrboholy oddělené geometrickým plánem č. 868-292/2008 ověřeným Ing. Markem
Hašplem dne 11. 8. 2008 pod č. 116/2008 a potvrzeným
dne 3. 9. 2008 Katastrálním úřadem pro hlavní město
Prahu pod č. 3737/2008 a označené jako parc. č. 163/51
o výměře 17 m2 panu Miroslavu Tůmovi, bytem Praha 10,
Ve Vrbách 284/8 za cenu 2 960 Kč/m2, tj. 50 320 Kč.

● poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč zařízení
FOD Klokánek Štěrboholy

● poskytnutí účelové dotace ZŠ a MŠ Štěrboholy v celkové výši 20 tis. Kč, z toho:
● 10 tis. Kč na vybavení mateřské školy hračkami
v termínu do 31. 12. 2008
● 10 tis. Kč na vybavení školní družiny hrami a molitanovým nábytkem v termínu do 31. 1. 2009

zamítá
● žádost manželů Svrčkových o odprodej části pozemku parc. č. 479/1 v k.ú. Štěrboholy.
ukládá

● poskytnutí tělocvičny v ul. Granátnická pro sportovní
aktivity veřejnosti s účinností od 1. 12. 2008.

● starostovi městské části
2.1. vyzvat společnost Volvo Centrum Štěrboholy a.s.
k odstranění neoprávněného značení na pozemku parc.č. 479/1 v k.ú. Štěrboholy

● návrh darovací smlouvy s IPB Real a.s. pro pozemek
parc.č. 439/77 v k.ú. Štěrboholy – „Komunikační stavby“ – příloha č. 1 tohoto usnesení.

2.2. zajistit provedení dopravních opatření na před
mětném pozemku ve prospěch obyvatel domu
čp. ? v ul. Výrobní

● návrh darovací smlouvy se společností NOBUR s.r.o.
– nepeněžitý dar formou zahradnických prací – příloha
č. 1 tohoto usnesení.
● navýšení kapacity školského zařízení :
● ZŠ ze stávající kapacity 80 dětí na 100 dětí
● MŠ ze stávající kapacity 40 dětí na 50 dětí
● ŠD ze stávající kapacity 60 dětí na 80 dětí
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●

stanoví
● podmínky pronájmu tělocvičny v ul. Granátnická:
2.1. cena nájmu činí 300 Kč/cvičební hodina
2.2. od nájmu jsou osvobozeny aktivity Sokola Štěrboholy,
fotbalové přípravky SK Viktoria Štěrboholy, ZŠ a MŠ
Štěrboholy a zařízení Klokánek Štěrboholy.
J.Vydrářová, tajemnice

INFORMACE
stavební komise

SOUTĚŽ
KDO POZNÁ STARÝ DŮM NA FOTOGRAFII?
● nápověda – bývalá ulice Rudé armády, nyní... ?

INFORMACE O TVORBĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU HL. M. PRAHY
Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 9
Ao 2/2008 – 62 ze dne 30. 10. 2008 o zrušení Opatřením
obecné povahy č.1/2008 platí územní plán v podobě
před revizí – změnou Z 1000/00.
Dostupné informace o platném územním plánu naleznete na web. portálu Magistrátu hl. města Prahy
(http://magistrat.praha-mesto.cz/
Uzemni-planovani-a-rozvoj)
V současné době probíhají podněty na tvorbu nového územního plánu platného po roce 2010. Podklady
vyžádané prostřednictvím městských částí, byly zaslány do 5. 12. 2008 na Útvar rozvoje města. Zapracované návrhy možné k nahlédnutí na úřadě městské
části.

VELKOKAPACITNÍ
kontejnery
TERMÍNY PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
DO ULICE VÝROBNÍ BŘEZEN – ČERVEN 2009
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

26. 3. 2009

9. 4. 2009

14. 5. 2009

11. 6. 2009

-

23. 4. 2009

28. 5. 2009

25. 6. 2009

Odpovědi na otázku zasílejte na e-mail
sterboholy@zris.mepnet.cz. a nebo osobně
do podatelny úřadu MČ.
Odpovědi zasílejte ve formě : číslo popisné, číslo
orientační, název současné ulice, vaše jméno,
kontaktní adresa a telefon.
Termín od konce dubna 2009.
Vylosováný výherce, který
bude vyhlášen v dalším
čísle Štěrboholských
listů, získá zajímavou publikaci
o Praze.

inzerce

Začínáme 9. 2. 2009
a následně vždy každé pondělí od 18:15 do 19:45
Kde: zasedací místnost MČ Štěrboholy – ulice K učilišti
Více informací na w w w.v e r o n i k a j o g a . c z
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Městská policie ve Štěrboholech
PŘEHLED ČINNOSTI STRÁŽNÍKŮ V OKRSKU
ŠTĚRBOHOLY ZA ROK 2008
● veřejný pořádek
13 přestupků
● v dopravě

92 přestupků

● proti majetku

3 přestupky

● parkovací lístky

70

● odchyt volně pobíhajících psů

5

● nález dokladů a osobních věcí

5

● nález SPZ

3

● likvidace použitých injekčních stříkaček
a čichacích látek

7

● likvidace autovraků

8

● kontroly závadových osob

52

● likvidace černých skládek a míst
s domovním odpadem

12

● kontroly provozoven
(alkohol mladistvím, automaty)

průběžně během služby

● zajištění místních kulturních a společenských akcí
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PEJSKAŘI STÁLE NEDODRŽUJÍ VYHLÁŠKU
POVINNOSTI CHOVATELŮ PSŮ:
Odstraňování exkrementů: Neodstranění psích
exkrementů, tedy znečišťování veřejného prostranství naplňuje skutkovou podstatu
přestupku podle § 47 odst. 1 písm. d)
zákona č. 200/1990 Sb.
Zákaz volného pobíhání psů:
Nedodržení zákazu volného pobíhání psů ve veřejné zeleni. Toto
je upraveno v § 3 odst. 1 písm. g),
obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy
č. 6/2001 kde je stanoveno, že ve
veřejné zeleni, která je součástí zahrad
a parků uvedených v příloze č. 1, je zakázáno nechat volně pobíhat psy. Obdobnou formulaci obsahuje i odst. 2 písm.d), kde se tento zákaz vztahuje i na ostatní veřejnou zeleň. Jeho porušení naplňuje
skutkovou podstatu přestupku proti pořádku v územní
samosprávě podle § 46 odst. 2 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích (porušení povinností stanovených
v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných
na úseku jejich samostatné působnosti).
Označení mikročipem: Chovatelé psů jsou povinni nechat psa staršího šesti msíců trvale označit mikročipem,
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který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou
unií nebo tetováním. Povinnosti vyplývají z obecně
závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 18/2004, kterou se mění
obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č.23/2003, o místním poplatku ze psů.
Zákaz vstupu se psy na dětská hřiště a pískoviště.
DOPORUČENÍ SENIORŮM
Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů,
podvodníků i násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním
provozu. Když víte, co vás může ohrozit, máte větší
šanci se nebezpečí bránit.
Jak se chránit před okradením
● Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce
nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz,
kolik skutečně potřebujete.
● Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky
● Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset
na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
● Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na
police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy
ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla,
restaurace, ani v čekárně u lékaře či na
úřadech.
● Vyhýbejte se návalům mnoha lidí,
tlačenice nahrává zlodějům a okradení
můře proběhnout bez povšimnutí.
● Když v tramvaji nebo autobusu
čtete, mějte své příruční zavazadlo
pořád pod kontrolou.
● Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už
sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
● Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí.
Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je
spolehlivější. Na ulici doporučujeme vybírat peníze
za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu.
● Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte
žádné zálohy podomním prodejcům.
str. Morkovca Ján

HISTORIE

NA POKRAČOVÁNÍ

P
P

okračování přepisu jediné dochované kroniky
obce Štěrbohol z roku 1934 – autor místní učitel
a kronikář Josef Buňata.

Obyvatelstvo 1930
Podle sčítání z roku 2/12 bylo napočteno sčítacím
komisařem říd. učitelem Ladislavem Kučerou 646 lidí
v 93 domech a ve 166 bytových stranách.
Náboženství
Náboženství rozděleni :
● 423 římskokatolického
● 94 československého
● 66 českobratského
● 4 židovského
● 5 pravoslavného
● 54 bez náboženského vyznání
Národnost:
● 638 čsl. národnosti
● 1 polské národnosti
● 5 ruské národnosti
● 2 německé národnosti
Zaměstnání
Převahu mají dělníci tovární, stavební a zemědělští.
Několik rodin rolnických a živnostníků spolu se státními
a veřejnými i soukromými zaměstnanci – úředníky tvoří
druhou menší část obyvatelstva.
Politické rozvrstvení ukáží volby do Národního
shromáždění, o nichž píši na jiné stránce.
Průmyslové závody
Nejstarší průmyslový podnik je Továrna na výrobu úzkokolejných drah, založena Františkem Wernerem v čp. 5

r. 1907, která zaměstnává 40 lidí průměrně v posledních
letech. V r. 1929 postavila majitelka Otilie Chitzová na
č. kat. 273-5 moderní cihelnu. Hospodářská krise podlomila provoz, rodina ﬁnančně vyčerpána – zadlužena
tak, že oba manželé spáchali sebevraždu.
Vzdělání obyvatelstva před válkou nebylo valné. Škola
v Kyjích vzdálena v zimě byla málo navštěvována,
značné úlevy ve školní docházce zavinily, že touha po
vyšším vzdělání tu nebyla. Lid zaměstnán většinou při
velkostatku – pracovalo se ale i u rolníků od slunka do
slunka a na duse se zapomínalo. Při sboru dobrovolných hasičů, který byl prvním vzdělávacím spolkem,
zřízena knihovna v 1905, která byla prvním ohníčkem na
poli lidovýchovy. Ta byla v r. 1919 darována nově zvolené
Místní osvětové komisi a předána Knihovní radě. Dnes
30. 6. 1935 má obecní knihovna 370 hodnotných svazků.
Knihovníky byli: Vilém Mutínský, Ladislav Kučera, Josef
Buňata a nyní Otakar Voříšek. Obec přispívá 50 haléři
za osobu v r. 1935 – 350 Kč. Ostatní hradí se z podniků
osvětové činnosti. Knihovna byla umístěna ve škole.
Protože místo nestačilo, byla koupena nová skříň
a umístěna u výše jmenovaného knihovníka.
Místní osvětová komise společně s ostatními spolky
pořádá příležitostné oslav. Zejména narozeniny
T. G. Masaryka, vzpomínku na upálení Mistra Jana Husa
a výročí nabytí svobody 28. říjen.
Svaz dobrovolných hasičů je nejstarším spolkem v obci. Založen 1903. Spolkovou místnost měl v hostinci
u Stachů čp. 35. Nyní má místnost u Straků čp. 27. Byl
prvním vzdělávacím spolkem. Dnes čítá 16 činných a 26
přispívajících členů ( viz st. 35 a 36.)
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Okrašlovací spolek
vznikl těsně před světovou válkou a měl v úmyslu stromy
okrasnými ozdobiti ulice a prázdná místa. Bohužel, že
mu chyběla odborná síla, která by byla poradila, jakým
stromům může se v těžké jílovité půdě dařiti. Protože
v r. 1935 neprojevil se v občanstvu dostatečný zájem
o tento spolek, likvidoval. V přílohách najdeš pohlední
lístek fotograﬁi členů tohoto spolku z r. 1913.
Těl. jednota Sokol
Vznikla v r. 1922/23 spolkovou místnost má u Straků, když
před tím od převratu byli členy v Dolních Měcholupech.
Dnes čítá 90 členů.
Dělnická tělocvičná jednota
Vznikla v r. ?, ale pro nedostatečné pochopení zanikl
v r. ? Místnost měla u Stachů.
Sportovní klub Viktoria
Vznikl v r. 1929. Dnes čítá 65 členů.
Ze života našeho lidu
POUŤ se u nás slaví tu neděli, na niž připadne církevní svátek Trojice – koncem května nebo až počátkem
června.
POSVÍCENÍ se slaví tu neděli po 1. listopadu tj. po Všech
svatých. Již v pátek se pekou koláče, když se bylo před
tím některý den vybílilo a vymylo. Zvou se příbuzní.
Kuřata, drůbež a králíci jsou nejčastějším masem. O posvícení voní však již husy. Muzika a tanec provází obé.
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O posvícení v pondělí – o pěkné hodince– pokračuje se.
Pro děti několik cukrářských bud, houpačky, kolotoče
a střelnice jsou místa radosti a veselí.
Říká se: „ Na naši pouť musí pršet“. Opravdu velmi často
bývá pravda.
SVATBY A POHŘBY bývají hlučné nebo tiché. To se řídí
podle majetku a vkusu. Obyčejně spojuje se s posvícením nebo s poutí, aby byla lacinější taneční zábava,
hostina atd.
VELIKONOCE nemají jiné zvyklosti, kromě té, jež je všem
obcím společná. Hoši chodí a vyzpěvují v době, kdy
zvony umlkají. Řehtají na řehtačky a klapou klapačkami.
Zpěv: Klekání zvoníme, Jidáše honíme. Jidáši, zrádče,
cos to učinil? Atd. je známý všude. Na ukončení v sobotu vybírají za řehtání. Pak se dělí. Zhusta se stává, že
se nepohodnou a „páni“, kteří vodili, musí utéci před
hněvem „lidu“, který i vajíčkem hodí….
Pondělí velikonoční v domácnostech zpříjemní se dětem
malovanými vajíčky. V ten den chodí malí koledníci
a zpívají. Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám
snese jiný. Za kamny v koutku na vrbovém proutku atd.
a ztrácí na své poesii.
ČARODĚJNICE pálí hoši posledního dubna. Vzplane
veliký oheň, hranice. Hoši mají také košťata. Vyhazují je
zapálená a celkem nevědí, proč tak činí.
pokračování příště

ŠTĚRBOHOLY

V DATECH HISTORIE
ROK 1903- HASIČI VE ŠTĚRBOHOLECH
● Sbor dobrovolných hasičů byl nejstarším spolkem
v obci. Založen byl dne 5. 7. 1903 v den položení
základního kamene k pomníku Mistra Jana Husa
v Praze. První valná hromada byla svolána na podnět
pana Josefa Stehlíka za součinnosti obecního zastupitelstva a starosty obce pana Václava Kuchaře. Byl
odhlasován příspěvek do pokladny sboru ve výši 20
haléřů měsíčně.
● Dne 9. 8. 1903 zaslalo c.k.místodržitelsvtí povolení
k založení hasičského sboru. Tabulky k označení
sboru zhotovil pan Josef Palička, dozorce Schwerinova pomníku.
ROK 1904 – HASIČI VE ŠTĚRBOHOLECH
● na schůzi hasičského sboru dne 20. 11. 1904 na
návrh pana J. Kronose bylo odhlasováno zakoupení
pochodně, jelikož nastávají dlouhé a tmavé noci což
by při požáru nebo vyjíždění k témuž, mohlo způsobiti
paniku.
ROK 1904 – POŽÁR V OBCI
● Dne 18. června r. 1904 účastnil se sbor hasičů počtem 16
členů při požáru o jedné hodině s půlnoci u Antonína
Šedívého v čp. 30. Požár byl úsilím členů omezen na
hořící stavení, ačkoliv voda se táhla z čp. 2 a bylo jen
60 m hadic. Práce záchranná byla ukončena o 9. hod.
ráno.
ROK 1905 – POMNÍK SCHWERIN
● V lednu 1905 byly k pomníku Schwerina ve Štěrboholech přeneseny a uloženy tělesné pozůstatky

4 pruských důstojníků a jednoho svobodníka,
pohřbených do té doby na vojenských hřbitovech
na Strahově, za Invalidovnou a na evangelickém
hřbitově v Karlíně. Mezi nimi byl i dělostřelecký podplukovník Měsíček z Vyškova, potomek moravské
rodiny z Vyškova.
ROK 1905 – KNIHOVNA
● Při sboru dobrovolných hasičů ve Štěrboholech,
který byl prvním vzdělávacím spolkem, byla zřízena
knihovna, která se tak stala tzv. ohníčkem na poli lidovýchovy.
ROK 1905 – OBECNÍ STRÁŽNÍK
● V březnu r. 1905 usneslo se obecní zastupitelstvo,
ještě po čas neurčitý ponechat k obsluze tohoto, Václava Šimona, avšak uloženo mu býti má, aby veškeré
škody drůbeži způsobené přísně obecnímu starostovi oznamoval, veškeré stromoví opatroval a v případě
potřeby vysázel, dále na veřejných cestách střepiny
a nečistoty zavčas sbíral a starostovi ohlásil.
ROK 1905 – ČESTNÉ OBČANSTVÍ ŠTĚRBOHOL
● Obecní úřad ve Štěrboholech na své schůzi dne
30. dubna r. 1905 ve schůzi obecního zastupitelstva
se usneslo takto. Na návrh okresního zastupitelstva
v Žižkově usneseno za příčinou 70. narozenin na den
14. května toho roku, Jeho Jasnost knížete Jiřího z Lobkovic, nejvyššího maršálka království Českého – jmenovati čestným občanem obce Štěrbohol a vyrozuměti
téhož v dne 14. května telegramem.
pokračování příště

kronikář. J.Pláteník
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Co se v poslední době

UDÁLO

V
V

listopadu jsme dokončili menší dětské hřiště
vedle školy, původní vybavení padlo za oběť
nájezdu zlodějů na začátku června 2008.
Hřiště je určeno především pro ty nejmenší děti.
Během prvního čtvrtletí dojde k jeho oplocení. Městská
část na hřiště uvolnila ze svého rozpočtu 300 000 Kč.
Máme zde i pískoviště, krásnou housenku a hrad Kost.
Štěrboholy patří v současnosti mezi dynamicky se
rozvíjející pražské městské části. Se stále přibývajícím
počtem obyvatel jsme si se zastupiteli uvědomili
nový problém. „Ve čtvrti stále chybí místa, kde by
se mohly děti pořádně vyžít,“ říká starosta František
Ševít. „Nedávno sice ve Štěrboholích vznikla nová
víceúčelová hala, ale chybí zde místo pro venkovní
aktivity.“ Radnice se proto rozhodla vybudovat ve své
městské části dětské hřiště a sportoviště, které bude
stát na místě bývalé opuštěné zahrady. Realizace projektu proběhne díky dotaci od Evropské unie ve výši
10 milionů. „Návštěvníci, především ti menšího vzrůstu
zde najdou hrací plochu s umělým povrchem pro
malou kopanou, házenou a volejbal. Pro starší děti tu
budou prolézačky, především lezecká stěna”, uzavírá
starosta František Ševít. Všechny rodiče jistě potěší,
že plánovaný areál se bude nacházet v bezpečném
prostoru, mimo automobilovou dopravu.

(Citace z pražských deníků otištěné během prosince)

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele a zhotovitele akce. Toto výběrové řízení se
zastupitelstvo rozhodlo svěřit renomované ﬁrmě
Veřejné zakázky s.r.o., která celou záležitost ohledně
výběrového řízení zpracuje a vyřídí. Dokončení celého
hřiště je naplánováno do konce dubna 2009.
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A CO SE chystá?

listopad 2008 – leden 2009

KLUBIŠTĚ

JAK JSME KONČILI A JAK ZAČÍNÁME …

T
T

ak se zase přetočila čísla letopočtu, rok se s rokem
sešel a mnoho z nás při té příležitosti zavzpomínalo na chvíle prožité v roce 2008. V Klubišti jsme
toho od září hodně prožili – například oslavu svátku Halloween, cukrářské tvoření maminek při výrobě belgických pralinek nebo Mikulášskou nadílku pro ty nejmenší.

v každém koutě co dělat – vyřezávaná razítka z brambor začínala zdobit obří lampión, dýňové lucerny,
které dětem pomáhali vyrábět rodiče, se rozsvěcely
a dodávaly místu tu správnou halloweenskou atmosféru. V tanečním reji strašidýlek vířil houf čarodějnic,
upírů, pavouků, ale i motýlků nebo Spidermanů.

Akci HALLOWEEN S LAMPIÓNY v tomto ročníku
zpestřilo profesionální malování obličejů, které je u dětí
tak oblíbené. Děkujeme tímto ještě jednou společnosti
BODYPAINTING.CZ, která v hodinovém čase zvládla
pomalovat všechny zájemce včetně těch dospělých.
V interiéru zasedací místnosti ÚMČ Štěrboholy bylo

Dobroty napečené místními maminkami se spořádaly
a byl čas připravovat se na lampiónový průvod.
V rekordním čase se téměř 180 návštěvníků obléklo
a venku seřadilo s rozsvícenými lampióny. Čtyřminutový
ohňostroj, jako vyvrcholení celého průvodu, byl pro děti
jedinečným zážitkem, neboť při těch silvestrovských
jsou většinou již všechny v postýlkách.
Novinkou loňského podzimu bylo CUKRÁŘSKÉ
TVOŘENÍ pro dospěláky. V čase, kdy se blížilo pečení
vánočního cukroví, setkalo se v klubovně dvanáct
maminek chtivých překvapit rodinu něčím novým.
Výrobou belgických pralinek se jim to určitě podařilo,
protože si vedly velice zručně. Účastnice tohoto kurzu
a další zájemce snad potěší, že se na únor připravuje
další pokračování, tentokrát modelování marcipánových
ﬁgurek. Kurz se bude konat 4. 2. 2009 v MC Klubiště
(1. část od 9 hod. dopoledne pro maminky s dětmi do
4 let, 2. část od 17 hod.pro ostatní). Zájemci se mohou
hlásit v MC Klubiště nebo na tel.: 720 507 489. Kurzovné
činí 200 Kč.
Tradice MIKULÁŠSKÝCH NADÍLEK se v Čechách
ještě stále dodržuje, i když sehnat návštěvu Mikuláše,
anděla a čerta přímo do domácnosti už není tak
snadné. Právě proto se členky MC Klubiště rozhodly
nabídnout možnost nadílky rodinám přímo v klubovně.
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Je nutno říci, že další ročníky již zaběhnutých akcí a pořádaní
těch nových se podařilo MC Klubiště zajistit také díky
novým členkám Zuzce Filípkové a Adéle Kašparové. Velmi si
ceníme dalších pomocných rukou obou maminek, protože
nám daly svým příchodem mezi nás sílu a důvěru v to, že
Klubiště bude pokračovat i v dalším roce či letech.
Nový rok 2009 jsme odstartovali pozváním na
TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ S POHÁDKOU, a to na den
přesně, tedy ve svátek Tří králů 6. ledna. Vodnická pohádka v interpretaci Divadélka Romaneto byla bezpochyby milým a veselým vstupem do tohoto roku.
Lenka Svobodová

Rodiče přinesli pro své ratolesti balíčky s překvapením,
pár informací pro Mikuláše za co dítko pochválit a za
co případně pokárat. Někdo plakal, někdo měl z čerta
legraci – no, jak už to tak chodívá.

NA CO SE MŮŽETE LETOS TĚŠIT SPOLEČNĚ
S KLUBIŠTĚM?

4.2.2009
Marcipánové modelování
(cukrářské tvoření pro dospěláky – kurzovné 200 Kč)

II. pololetí kurzů Angličtina s rodilým mluvčím
● 13:15 – 13:50
Začátečníci (4 – 6 let)
● 14:00 – 14:45
Mír. pokročilí (4 – 6 let)
● 14:55 – 15:40
Mladší školáci (7 – 9 let)
● 15:45 – 16:30
Starší školáci (9 – 11 let)
● 16:45 – 17:30
Dospělí – angl. konverzace
OBNOVUJEME!!!
Kurzovné:
1 800 Kč/20 lekcí/dítě
2 000 Kč/20 lekcí/dospělý
Info o volných místech a zápisu Barbora Vachková,
dipl. ek. (anglictina@klubiste.cz, tel. 723 266 291)

30.4.2009
Čarovný les
(další ročník cesty pohádkovým lesem pro děti od
1 roku výše). Akci „Čarovný les“ budete moci opět
zakončit společným večerem při „Pálení čarodějnic“,
který připravuje ÚMČ Štěrboholy
červen 2009

Vítání léta – 4. ročník

Všechny aktuální informace o akcích, kurzech nebo programu v klubovně MC Klubiště najdete na webových
stránkách www.klubiste.cz.
Těšíme se na setkání s vámi.

Změny údajů
MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBIŠTĚ, o.s.
Sídlo

K Učilišti 50/13
Praha 10 – Štěrboholy,
PSČ: 102 00

Klubovna K Učilišti 50/13,
Praha 10 – Štěrboholy
PSČ: 102 00

Kontaktní osoby
Kateřina Nováková

●

předsedkyně sdružení

tel.: 605 727 426 nebo 720 507 489
●

Lenka Svobodová

BANKOVNÍ SPOJENÍ
213909648/0300
vedený u ČSOB a.s., Poštovní spořitelny

IČO: 270 30 377

místopředsedkyně sdružení

tel.: 721 642 393

e-mail: info@klubiste.cz

Děkujeme všem, kteří přispějí ﬁnančním darem na aktivity našeho mateřského centra.
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ŠKOLA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – ŠTĚRBOHOLY
Školní rok 2008/2009 je
právě ve své polovině, a tak
můžeme částečně bilancovat, co se povedlo a co nás
ještě v nejbližší době čeká.
Z těch nejdůležitějších změn a událostí bych vyzdvihla
následující.
ZMĚNA NÁZVU
Původní název Základní škola a Mateřská škola Praha
10, U Školy 285 se podařilo změnit na Základní škola
a Mateřská škola Praha 10 – Štěrboholy, což zvláště
nás, občany Štěrbohol, těší.

mací o historické budově Národního divadla. V rámci
projektových týdnů žáci nosili materiály, zjišťovali informace, diskutovali, kreslili, vyráběli, zkrátka žili Národním divadlem. Tečkou za těmito dny byla pak samotná
návštěva Národního divadla, při které žáci viděli i to, co
běžným návštěvníkům viděti není umožněno.
A CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ?
Zápis žáků do první třídy
10. 2. 2009 od 14,00 do 16,00 hodin. S sebou si vezměte
občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list budoucího prvňáčka. (více na www.zssterboholy.cz)
JARNÍ PRÁZDNINY
2. 3. – 8. 3. 2009

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Co dodat? Snad jen – více na www.zssterboholy.cz
PŘEMÍSTĚNÍ 1. ODDĚLENÍ ŠD
Z bývalé nářaďovny, umístěné v těsném sousedství
tělocvičny školy, vznikla moc hezká místnost, do které se
přestěhovalo první oddělení školní družiny. Všechna tři
oddělení jsou tudíž pohromadě v suterénu školy (vchod
č. 3). Ranní družina zde začíná (v 7,00h) a taktéž v těchto prostorách končí (v 17,00h). Věřím, že tato změna
přispěla ke spokojenosti dětí, vychovatelek ŠD i rodičů.
Tímto bych také chtěla poděkovat zřizovateli MČ Praha
Štěrboholy, který rekonstrukci umožnil a ﬁnancoval.
PROJEKT „PRAHA“
Nový projekt „Praha“, jehož cílem je poznat důležitá
místa, budovy a památky našeho hlavního města co
nejdůkladněji, jsme zahájili shromažďováním infor-
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PROJEKT „POMÁHÁME“
Rozhodli jsme se, že budeme školou, která jen nežádá,
ale i pomáhá.
Vzhledem k tomu, že nám jde především o vzdělání dětí,
zaujal nás projekt Humanistického centra Narovinu
– Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku.
S velikou chutí se do něj zapojili všichni zaměstnanci
ZŠ a MŠ Štěrboholy. Vybrali jsme tři keňské děti a dne
9. 12. 2008 se uskutečnilo školní referendum. Žáci v něm
vybírali jedno dítě, kterému budeme pomáhat, a tím mu

umožníme chodit do školy. Děti se pro tento projekt
naprosto nadchly, otázky nebraly konce a z referenda
vyšel jednoznačný vítěz Morice Ombonyo. Nás učitele
žáci velice mile překvapili svými reakcemi a důvody,
proč si zvolili právě Morice. Jedním z důvodů byl fakt,
že nemá maminku ani tatínka a druhým, že na fotograﬁi
neměl boty. Vzhledem k tomu, že peníze na jeho školné
se podařilo vybrat v rekordním čase, stali jsme se jeho
adoptivními rodiči a věříme, že mu umožníme alespoň
o trochu lepší život.
Mgr. Eva Kollmannová, ředitelka

Humanistické centrum NAROVINU

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ (Projekt pomoci na dálku)

C E RT I F I K ÁT

ZŠ a MŠ Štěrboholy
adoptovala v prosinci 2008 chlapce z Keni jménem

Morice Ombonyo
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NEŽ ZAZVONIL
ZVONEČEK...

Adventní období v mateřské škole bývá plné
očekávání a těšení.
U nás vše začalo již začátkem prosince, kdy se pod rukama našich nejmenších začaly rodit mikulášské a vánoční
dekorace a ožívaly prostory tříd.
Čekání na Vánoce jsme zahájili tvořivými dílnami, kam
pravidelně zveme maminky a tatínky, aby spolu s dětmi
a s námi prožívali společné chvíle a vytvářeli vlastní dílka.
A tak ve třídě Koťátek vznikaly kouzelné loutky čertíků
a ve třídě Medvíďátek z docela obyčejného kostkového
cukru vánoční svícny ve tvaru ledových iglú.
Starší děti navštívily keramický ateliér a pustily se do
tvoření vánočních zvonečků z keramické hlíny. Ty měly
být překvapením pro rodiče. Chvíle čekání nám přijelo
zpestřit hudební divadlo „Lala“ se svými písničkami
a vyprávěním o zimě a Vánocích.
Čekání na příchod Mikuláše jsme si krátili tím, že jsme si
hráli na peklo. Na zemi jsme si vyrobili „ohniště“, kolem
kterého jsme se usadili. Samozřejmě jako správní čertíci
jsme měli rohy a povídali jsme si o tom, jak jsme kdo
někdy zlobil. Mladší děti si vyrobily masky Mikulášů a starší
děti maňásky čertů. Uspořádali jsme čertí zápolení – děti
skákaly v pytlích, běhaly s vycpanými pytli kolem mety,
zahrály si na čertí rojení a prolézaly strachovým pytlem.
Proběhla i „uhlíková bitva“ s papírovými koulemi.

kolečka zdobily polevou, lentilkami a želé a ze tříd tak vznikly
na okamžik cukrářské dílny. Ulepené ruce a pusinky nikomu
nevadily – ti nedočkaví totiž už při práci ochutnávali.
Děti lepily papírové řetězy, vyráběly adventní kalendář,
závěsné zasněžené stromky, hvězdy a svícny z papíru,
okna polepovaly vystřiženými papírovými vločkami,
psaly obrázkový dopis Ježíškovi a hlavně připravovaly
dárky, přáníčka a vystoupení pro své rodiče. Každá pochvala potěšila a děti byly na své výsledky pyšné.
K Vánocům ve školce patří i seznámení dětí s vánočními
tradicemi a zvyky. Děti se rády dověděly, jak Vánoce
probíhaly v dřívějších dobách a s napětím poslouchaly
vyprávění, jak naše babičky rozsekávaly cukrové homole
a balily kousky do pozlátka jako ozdoby na vánoční
stromek a že nejcennějším dárkem byly nové boty.
Vyprávěli jsme si příběh o narození Ježíška a podle děje
jsme si postupně malovali a sestavovali velký betlém.
Nezapomněli jsme ani na ptáčky a zvířátka. Nejmladší
děti nasušily s paní učitelkou spoustu křížal z jablíček,
navlékly je na dlouhou nit a společně jsme ozdobili
strom v parku na kraji Štěrbohol.
Měsíc našeho těšení utekl jako voda. Vánoce byly doslova za dveřmi. Při jednom z našich vyprávění nás vyrušilo
cinkání zvonečku. Nic není většího než dětské oči v této
chvíli. Pod rozsvíceným stromečkem byly opravdu dárečky!
Po náležitém prozkoumání, co se v kterém dárečku skrývá,
jsme si slíbili, že se o darované hračky budeme dobře
starat. Nadílka byla opravdu bohatá a to díky štědrému
ﬁnančnímu přispění naší obce i samotných rodičů dětí.

O pár dní později už jsme ve školce přivítali Mikuláše.
Nepřišel sám, vzal s sebou čertíka a anděla ( jen my
dospělí víme, že to byly tři ochotné maminky našich dětí).
Navštívil nás, aby mohl s dětmi probrat nejen jejich hříšky,
ale i hezké skutky, které děti vykonaly a odměnil je něčím
dobrým na zub. Jen si děti oddechly od návštěvy Mikuláše,
už se zase mohly naplno oddat čekání na Ježíška.
Děti z obou tříd se zapojily do veškerých předvánočních
příprav. Vykrajovaly a zdobily perníčky polevou, linecká

Odpoledne proběhlo tolik očekávané setkání s rodiči
i prarodiči. Písničky, tanečky a koledy vždy potěší uspěchané
rodiče a naplní je pocitem štěstí. A pak už nezbylo nic než
předat rodičům dárečky a pustit se do vánoční hostiny.
Cukroví od maminek chutnalo báječně! To jen maminky si
dělaly starosti, jestli to jejich cukroví je opravdu nejlepší.
Vánoční čas je nádherný nejen pro svou podstatu, ale
také proto, že nabízí nepřeberné množství činností.
Navíc je advent v mateřské škole plný zážitků, překvapení
a radosti. A o to se všichni snažíme.
(Více fotograﬁí naleznete na www.zssterboholy.cz)
Bc. Yvona Grunclová
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KOLOBĚŽKIÁDA

v obrazech

30. září 2008
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Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

úterý 10. února 2009 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
úterý 7. dubna 2009 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Bližší informace na www.zssterboholy.cz

KULÍŠKOV PRO NEJMENŠÍ
● paraván na hraní divadélka
● velká hala na cvičení
● hřiště s umělým trávníkem pro pobyt venku
Maximální počet dětí je deset na jedno dopoledne
a věnují se jim dvě kvaliﬁkované instruktorky, které vždy
na závěr při předávání dětí informují rodiče o průběhu
celého dopoledne, o chování dětí, o tom co nového se
naučily a o zvládání jejich připraveného programu.

V lednu 2009 otevřeme pro vaše děti ,,Přípravu na
mateřskou školu,, v hale Štěrboholy, která se nachází
v ulici U školy, ve velmi pěkném místě, v zeleni, obklopena hřišti. Navazujeme na naši předešlou činnost
přípravy na MŠ ve Švehlově sokolovně, kde jsme
působily mnoho let. Stěhujeme se tedy do krásného
prostředí, které ještě voní novotou.
Příprava na MŠ je určena pro děti od 2 let a bude
probíhat vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 13 hodin.

Pokud se chcete o přípravě na MŠ dozvědět více, přijďte
každou středu v průběhu ledna mezi 9 a 11 hodinou do
haly Štěrboholy, nebo nás kontaktujte na telefonních
číslech:
Hana Škodová:
602 688 426
skodova.hanka@seznam.cz
Olga Kozačová:

602 281 186
okozacova@seznam.cz

Naše webová adresa:

www.predskolka-kuliskov.estranky.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS

Náplní uceleného čtyřhodinového bloku je hudební,
tělesná a výtvarná činnost, maňáskové divadlo a při
příznivém počasí pobyt venku na hřišti.
Naší snahou je u dětí rozvíjet co nejvíce aktivit:
● hodně zpívat, tancovat, rozvíjet řeč pomocí říkanek
a básniček
● kouzlit a malovat nejen s barvičkami, pastelkami, ale
seznámit děti i s jiným výtvarným materiálem
● cvičit, skákat, běhat, vyřádit se i po tělesné stránce
Pro tyto činnosti je pro vaše děti připraven ideální
prostor:
● herna plná hraček, knížek stavebnic a jiných potřeb
pro hraní
● výtvarný koutek
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SPORT
Šeberova a Tempa. Ve 13-ti zápasech mužstvo uhrálo
6 vítězství, 2 remízy a pětkrát prohrálo, což znamená
zisk 20 bodů při skóre 30:26. Za mužstvo nastoupilo
v soutěžních zápasech celkem 24 hráčů. Na vstřelených
golech se podílelo celkem 9 hráčů, králem střelců tohoto podzimu se stal bývalý ligový hráč Pavel Vašíček se
7 vstřelenými góly..

SK VIKTORIA
Štěrboholy

PODZIMNÍ SEZÓNA ROKU 2008
Prostřednictvím tohoto článku bychom Vás rádi
seznámili se zhodnocením podzimní části fotbalové sezóny v soutěžním ročníku 2008 – 2009.
Do soutěžní sezóny jsme přihlásili dvě mužstva
dospělých a nově dvě mužstva mládeže: – „A“ mužstvo
hrající 1.A třídu
● „B“ mužstvo hrající 2. třídu
● starší přípravku pro děti ve věku
(děti narozené 1. 1. 1998 a mladší)
● mladší přípravku pro děti ve věku
(děti narozené 1. 1. 2000 a mladší)
„A“ mužstvo se po podzimní části soutěže drží uprostřed
tabulky na šestém místě se ztrátou 6 bodů na vedoucí
tým soutěže Vltavín „B“, a pouze dva body za týmy, na
druhém až čtvrtém místě tabulky (Junior, Třeboradice
a Dolní Počernice) a s dostatečným odstupem devíti
bodů od sestupového pásma, kde se pohybují mužstva
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Vzhledem k tomu, že se mužstvu několik zápasů
nepovedlo, ať z důvodů zranění, vyloučení a hlavně
neproměňování šancí, doufáme v lepší jarní polovinu soutěže, v rámci které bychom se rádi pokusili
o postup do nejvyšší pražské soutěže – Pražského
přeboru. Tím bychom důstojně oslavili 80-ti leté výročí
založení Štěrboholské kopané, které připadá na rok
2009. Domníváme se, že to je vysoký cíl, ale vzhledem
k předváděným výkonům, složení stávajícího kádru
a umístění v tabulce cíl dosažitelný. Samozřejmě k tomu
budeme potřebovat trochu štěstí, zdraví a taky Vaši
podporu. Takže doufáme, že Vás tímto můžeme pozvat
na naše jarní zápasy.
„B“ mužstvo se po podzimní části soutěže drží také
uprostřed dvanáctičlenné tabulky na šestém místě
se ziskem 17 bodů se ztrátou 10-ti bodů na vedoucí
Čakovice a náskokem 10-ti bodů na poslední Hrdlořezy.
Mužstvo pětkrát vyhrálo, dvakrát remizovalo a čtyřikrát
prohrálo při celkovém skóre 21:20. Mužstvo kvalitu
má, což prokázalo vítězstvím nad vedoucím týmem
z Čakovic, ale zbytečné prohry ho odsoudili jen k postavení uprostřed tabulky.
Mládežnická mužstva trénují a hrají pod odborným
vedením trenérů „fotbalové školy UMBRO Říčany“
p. Mgr. Josefem Lodinem a p. Martinem Caudrem.

Tréninky probíhaly každé pondělí a středu od 15,30 do
17,00 hod. na hřišti s přírodní travou, v případě nepřízně
počasí na hřišti s umělou trávou. Obě mužstva odehrála podzimní část soutěže v nových soupravách dresů
darovaných ÚMČ Praha – Štěrboholy. Při domácích zápasech se našim mladým hráčům dostalo povzbuzení
nejen rodiči, ale i mnohými dalšími příznivci, kterým se
jistě velmi líbilo nadšení a bojový duch, které oba týmy
předváděly.
Za mužstvo starší přípravky, které hrálo ve II.třídě
skupinu „E“ nastupovali tito hráči – J. Severa, P. Jaroš,
D. Mašata, J. Štěpán, M. a M. Hlaváček, J. Černý, M.
Válek, D. Wilis, B. Sirovátka, D. Šorf, M. Balkhausen,
D. Mergl a M. Budoš. Hráči to měli velice těžké, neboť
se závodním-mistrovským fotbalem teprve začínají,
kdežto hráči mužstev soupeřů již převážně začínali
v mladší přípravce, kde se již základy kolektivní hry
a základy individuální techniky, hry a herního myšlení
učili. Jako začínající mužstvo skončili v desetičlenné
tabulce na devátém místě se čtyřmi body. Věříme, že
po kvalitní zimní přípravě další body do tabulky na jaře
přibydou. Nejlepším střelcem mužstva se stal M. Válek
a jako nejlepší hráč byl trenéry vyhodnocen D. Mašata.
Oběma blahopřejeme a přejeme jim a celému mužstvu
další úspěchy.
Hráči mužstva mladší přípravky, kteří začínají se soutěžní
kopanou stejně tak jako hráči ostatních mužstev, nemají
nevýhodu jako naše starší přípravka a i proto si vedli

velmi dobře ve dvanáctičlenné tabulce II. třídy skupiny
„D“ a přezimují na velmi pěkném 5. místě se ziskem
20 bodů a skórem 23:18. Za mužstvo hráli T. Vondermann, M. Horčík, A. Haimollava, Š. Pokorný, J. Kulveit,
P. Malčánek, A. Šorf, L. Vlk, D. Soják, F. Ackermann,
V. Štěpán, T. Svoboda a L. Lhotský. Nejlepším střelcem
mužstva se stal A. Šorf a jako nejlepší hráč mužstva byl
trenéry vyhodnocen P. Malčánek. Oběma blahopřejeme
a přejeme jim a celému mužstvu další úspěchy.
Obě mužstva mládeže se hned po skončení mistrovských zápasů zapojila do společné zimní přípravy
v tělocvičně MÚ ve Štěrboholech, kde trénují každé
pondělí a středu od 15 do 17 hod. Zimní příprava bude
zpestřena účastí na halových turnajích. Pro doplnění
obou mužstev jsou zváni i další zájemci, kteří se mohou
přihlásit při trénincích v tělocvičně u trenérů.

Příprava obou týmů dospělých bude zahájena hned
po novém roce, kdy se zúčastníme zimního turnaje
konaném na UMT ve Štěrboholech, který spolupořádáme společně s nájemcem haly pod patronací starosty naší obce. V základní skupině se utkáme s dvěmi
divizními mužstvy H. Měcholupy a Vltavín Praha, čtyřmi
přeborovými mužstvy ČAFC, Újezd n. L., FK Slavoj
Stará Boleslav a Řevnice a jedním mužstvem I.A. třídy
z Týnce n. Sázavou. Zároveň budou zahájeny tréninky v tělocvičně MÚ Štěrboholy a na hřišti s umělým
povrchem, které budou doplněny venkovním běháním.
Závěrem děkujeme všem trenérům, funkcionářům
a doprovázejícím a pomáhajícím rodičům za jejich
práci a účast. Zároveň Vás zveme na naše zápasy, jak
v období zimního turnaje, tak při jarních mistrovských
utkáních i na oslavu 80 let Štěrboholské kopané. Rozpisy zápasů, aktuality z činnosti klubu lze nalézt na našich
internetových stránkách www.skviktoriasterboholy.cz.
Za výbor oddílu kopané zpracoval
Zdeněk Edlman.
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TJ SOKOL

žen-aerobic. Během měsíce února a března dokončíme
rekonstrukci jedné z bývalých učeben – kde najde místo
menší posilovna, jeden stůl pro stolní tenis a zázemí pro
JUDO.

Štěrboholy

Upozorňujeme všechny členy, že na rok 2009 se zvedají
z rozhodnutí ČOS členské příspěvky a to následovně:

Koncem roku se rozeběhla naplno činnost TJ Sokola
Štěrboholy, k dnešnímu dni máme 90 členů.

● žactvo, senioři 100 Kč/rok

V současné době funguje cvičení žákyň, rodičů s dětmi,
cvičení nejmenších dětí od 4 let, zdravotní cvičení, žácivšestrannost, oddíl nohejbalu, oddíl volejbalu a cvičení

● ostatní členové 200 Kč/rok.
Oddílové příspěvky budou známy do konce února 2009.

HODINY PRO VEŘEJNOST POD HLAVIČKOU TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
TĚLOCVIČNA ROZPIS CVIČITEL/VEDOUCÍ PONDĚLÍ
Ženy – aerobic
Rodiče a děti
Zdravotní cvičení
Všestrannost žákyně
Všestrannost žáci
Nohejbal
Volejbal smíšený
Všestrannost žactvo 5 – 7 let
Muži – sálová kopaná

D.Pištorová
M.Tmejová
M.Tmejová
M.Tmejová+J.Šorfová
P.Dušek
J.Lapka
J.Nožičková
R.Urbanová
R.Zika

ÚTERÝ

STŘEDA

19,00 – 20,00

ČTVRTEK

PÁTEK

19,00 – 20,00
17,00 – 18,00
18,00 – 19,00
17,00 – 18,00
16,00 – 17,00
18,00 – 20,00
17,00 – 19,00

17,00 – 18,00
19,00 – 20,00

Fotbalové hřiště s UMT 3. generace , nyní nově možno
uzpůsobit i na malou kopanou (až 3 hřiště!).
Možnost uspořádání Vašeho turnaje či ﬁremní akce.
Sportovní hala neděle až pátek jen badminton, sobota
plánované turnaje, následně možnost využití pro kolektivy i jednotlivce např. na fotbal,volejbal,tenis.
V sezóně možno využívat 2 venkovní antukové tenisové
kurty.
Veškeré info na www.halasterboholy.cz , nebo u správce
na mob.: 777191878.

14-ti kurtová
badmintonová herna

SPORTOVNÍ
Štěrboholy
AREÁL
● Sportovní areál je zbrusu novým sportovištěm a díky
kvalitnímu povrchu i zázemí se sociálním zařízení
splňuje maximální požadavky na komfort při sportu
i následné regeneraci a relaxaci.
● V areálu je více jak 100 parkovacích míst!
● Součástí areálu je restaurace a vzorková prodejna
badmintonových potřeb.
Provoz. doba: pondělí – čtvrtek
pátek
neděle
Rezervace:

8.00 – 22.00 hod.
8.00 – 20.00 hod.
13.00 – 20.00 hod.

online rezervace na
www.badminton-sterboholy.e.rezervace.cz

200 Kč/hod./kurt, permanentka
na 10 hod. v kalendářních 30-ti dnech – 1 800 Kč
Dotazy a připomínky na tel.:+ 420 721 559 961.
Cena:
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KLUB

SENIORŮ
V říjnu se uskutečnila zdařilá beseda seniorů
s Městskou policií zaměřená na prevenci kriminality (viz. článek Městská policie).
V prosinci tradičně proběhlo předvánoční setkání seniorů , tentokrát v restauraci Na hřišti.
Poděkování patří celému personálu za zvládnutí akce a dobré jídlo.

DOPIS SENIORŮ ZASLANÝ ÚŘADU MČ ŠTĚRBOHOLY

Vážení přítomní,
Již několik let se opakuje schůzka seniorů na konci roku. Je velice hezké, že tato posezení s námi sdílí každoročně zástupci, jak my říkáme obecního úřadu!
Pan Urban bývalý starosta, který odstoupil ze své funkce z důvodu nemoci, je ten, který
tento zvyk zavedl a dokázal si vždy udělat chvilku volna, aby mohl navštívit nás seniory
v Klubu. S ním přicházela i paní Vydrářová, nikdy nepřišli s prázdnou. Mimo hezkého přání
k Vánocům a Novému roku proběhlo popovídání kde jsme se dozvěděli co se nového chystá
a co se také týká seniorů. Velice si tohoto zavedeného setkání vážíme a dělá nám velice
dobře, že tito lidé i když jsou zaneprázdněni svou prací, najdou chvilku pro nás seniory, kteří
mají život skoro za sebou. Obzvláště nám dělá radost, že tento hezký a lidský přístup
převzal i nový a mladý pan starosta Ševít, který je ve věku generace našich vnuků.
Proto jim v této chvíli děkujeme, že přišli mezi nás a přejeme jim:
Hezké, pohodové Vánoce.
Hodně zdraví v Novém roce.
Klid a sílu na vykonávání vašich funkcí.
Vám srdečně přejí senioři Štěrboholy.
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inzerce

BUĎTE PĚSTOUNY S NATAMOU
DOSTANETE VÍC

POTŘEBNÉ INFORMACE A ZNALOSTI
PORADENSTVÍ ŠITÉ VÁM NA MÍRU
POMOC KDYŽ JI POTŘEBUJETE
NATAMA – INSTITUT RODINNÉ PÉČE
NATAMA JE KVALITNÍ NADSTAVBOU STÁTNÍHO SYSTÉMU
Co dělají pěstouni?
Pěstouni se starají o děti, které to potřebují.
Není to ale úplně stejné jako mít svoje děti.
Pěstouni mají ve společnosti výjimečnou a cennou roli, protože
poskytují domovy a péči opuštěným, ohroženým a potřebným
dětem, které nemohou jít do adopce. Děti v pěstounské péči
mohou být ve věkovém rozmezí od miminka až do dospělosti.
V péči mohou být samy nebo se svými sourozenci. Všechny ale
potřebují někoho, kdo by se o ně staral, kdo dokáže pochopit,
odkud přicházejí; někoho, kdo tu je pro ně.
PĚSTOUNI ZASLOUŽÍ ÚCTU A POTŘEBUJÍ PODPORU
Kdo může být pěstounem?
Natama hledá lidi, kteří jsou vřelí, laskaví a otevření, a mají čas
i trpělivost a hlavně chuť starat se o děti a mladé lidi. Pěstouny se
mohou stát jednotlivci, stejně tak vítáme volně spolu žijící páry
i manželské dvojice. I když Natama vítá zájemce z široké veřejnosti,
i pro pěstounskou péči jsou nějaká omezení. Každý žadatel musí
zároveň projít posouzením a procesem přípravy u státu.
V Natamě dostanete víc.
Být pěstounem dítěti je činnost záslužná, hodnotná a velmi
zábavná, je to ale také kus práce. Natama se vždy snaží
poskytnout našim pěstounům podporu, kterou potřebují. Je

důležité, aby žadatelé měli k dispozici co nejvíce informací,
které jim pomohou rozhodnout se, zda je pro ně pěstounství
to pravé. Natama je moderní organizace, která poskytuje kvalitní nadstandardní služby žadatelům a náhradním
rodinám. Natama je nadstavbou státního systému.
Máte do toho chuť?
Kam se můžete ozvat pro kvaliﬁkovanou odbornou
radu a spolupráci?
Pokud se domníváte, že pěstounství je přesně to, co vy a vaše
rodina hledáte, obraťte se telefonicky nebo e-mailem do Institutu náhradní rodinné péče Natama.
Zavoláním do Natamy vám nevzniká žádný závazek, získáte
řadu důležitých informací. Velmi rádi vás v Natamě přivítají
na osobní schůzce. Odborný rodinný konzultant vám bude
věnovat individuální pozornost. Tým Natamy tvoří velmi
zkušení pracovníci, proto si můžete být jisti, že vám budou
poskytnuty individuální služby vysoké kvality.
NATAMA
Institut náhradní rodinné péče
Orlická Praha 3 130 00 Tel: 222 733 307
www.natama.cz
info@natama.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA – PAVEL STÁREK
Poskytujeme kompletní smuteční služby
na těchto adresách: Praha 10 – Štěrboholy
Andersenova 6
tel.: 602 220 894

NONSTOP SLUŽBA TEL.: 602 220 894

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10 – Štěrboholy, ROČNÍK II. – leden 2009, vychází
kvartálně
VYDAVATEL: Městská část Praha Štěrboholy
REGISTRACE: povolena MK ČR E 18290
REDAKCE:
Ústřední 35/15, Praha 10, 102 00
tel: 272700453, fax: 272701734
e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz
www.sterboholy.cz
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Praha 7 – Letná
Ovenecká 3
tel.: 233 377 194

www.atropos.cz

REDAKČNÍ RADA
Předseda: František Ševít
Členové: Mgr.Martina Petráčková, Jan Pláteník, Jana Vydrářová ,
Indra Vostrá
GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA – Lenka Matoušková (VLHAdesign)
Není-li uvedeno jinak, fotograﬁe pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE: e-mailem nebo po telefonické domluvě
Uzávěrka tohoto čísla: 20. 1. 2009
Příjem inzerce do dalšího čísla: 20. 5. 2009
Uzávěrka příštího čísla: 20. 5. 2009

