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Vážení spoluobčané,
tento úvodník podzimních Štěrboholských 

listů píši v době, kdy v celé České republice na-
růstá počet onemocnění COVID 19 a prožíváme 
opět NOUZOVÝ STAV. Situace pro nás není 
lehká a pro některé naše spoluobčany může být  
i psychicky náročná, ale věřím, že tuto neleh-
kou dobu ustojíme. Dodržujme prosím všechna 
nařízení, i když se někdy zdají být chaotická. 
Aktuální nařízení Vlády ČR či hygienické sta-
nice naleznete na www.sterboholy.cz v sekci 
NOVINKY.

Dovolte mi několik informací o dění v naší 
městské části. Jistě jste zaznamenali zemní 
práce u budovy úřadu. Vzniká tu 10 nových par-
kovacích míst. Hotovo by mělo být do konce 
listopadu. Ve spolupráci s ČEZ a. s. zde také 
připravujme v krátké době zřízení dobíjecího 
stojanu pro elektromobily. Výstavba parkovi-
ště souvisí  s přípravou na vyhlášení architek-
tonické studie na obnovu a rekonstrukci celého 
našeho parku před úřadem. Chceme, aby zde do 
budoucna vznikl veřejný prostor pro setkávání 
lidí, kulturní akce, pořádání např. farmářských 
trhů, provoz kavárny se zázemím a dětské hři-
ště. Naše představa je zachovat co nejvíce ze-
leně v parkové úpravě a rozšířit výsadbu zeleně.  
Studii chceme představit během jarních měsíců 
příštího roku. Do veřejné diskuse se bude moc 
zapojit každý, kdo bude mít chuť se podílet na 
přeměně centrální části naší obce.

V září se nám podařilo získat z magistrátu 
dotaci na výsadby nových stromů. V první řadě 
dosázíme nově „PLATANY“ do volné zelené 
plochy podél ulice Ústřední/Upravená směr Vi-

SLOVO 
STAROSTY

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.

olková. Dále znovu dosadíme nové stromy a vy-
měníme uschlé stromy v parku Hrušov. V parku 
Hrušov bude do konce roku osazena cesta z OC 
Retail Parku Kutnohorská směrem k MŠ Pod 
Areálem čtyřmi solárními lampami. Vzor jsme 
našli v Malešickém parku, který je takto již ně-
kolik let nasvícen. 

Co je nového, kromě distanční výuky 
v ZŠ a MŠ? Jak jsme již informovali dříve, od 
1. 1. 2021 dochází k rozdělení příspěvkové or-
ganizace ZŠ a MŠ Praha 10-Štěrboholy na dvě 
samostatné organizace – Mateřskou školu a Zá-
kladní školu. Z  tohoto důvodu v říjnu proběhlo 
výběrové řízení na ředitele/ku Mateřské školy. 
Ve výběrovém řízení konkurzní komise doporučila 
zastupitelstvu pro výkon této funkce stávající zá-
stupkyni pro MŠ. 

Přeji Vám mnoho zdraví a pozitivních  
myšlenek.  

František Ševít

AKTUÁLNÍ 
NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:

PONDĚLÍ A STŘEDA
8:00–10:00 a 15:00–18:00



Ověřovací studie prodloužení tramvajové tratí do Štěrbohol, zpracované IPR PRAHA a METROPRO-
JEKTEM. Preferovaná a komunikovaná Varianta JIH. Termín realizace po roce 2025.
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ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Usnesení zastupitelstva
MČ Praha-Štěrboholy 

září–říjen 2020

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

schvaluje
prodloužení doby nájmu části pozemků parc.č. 
253 a 254 v k. ú. Štěrboholy – zahrádková 
osada č. 1, konkrétně zahrádky označené čísly 
10, 14, 16, 17, 19, 20 a 24 do 31. 12. 2022 za 
stávajících podmínek;

vyhlašuje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 196/2 
v k. ú. Štěrboholy o výměře cca 91,8 m2 Sandy 
Kreiselmeyer, bytem ***********************, 
za účelem realizace vjezdu na pozemek parc. č. 
196/38 v k. ú. Štěrboholy za cenu dle znaleckého 
posudku, který bude zpracován;

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s Euro Park 
Praha, a. s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, 
110 00 Praha 1, IČ: 250 76 388; 

schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách připojení stavby 
„Rezidence Štěrboholy“ k dešťové kanalizaci 
v ul. K Učilišti se společností Neocity 15, s. r. o., 
IČ: 070 74 476, se sídlem Jankovcova 1603/47a, 
170 00 Praha 7; 

schvaluje
s účinností od 1. 10. 2020 zvýšení počtu zaměst-
nanců Úřadu městské části Praha-Štěrboholy 
o 1 úředníka na pozici referent společné státní 
správy a samosprávy; 

předává
zřízené příspěvkové organizaci Základní škola 
a  Mateřská škola Praha 10-Štěrboholy do 
správy dlouhodobý hmotný majetek, jehož sou-
pis je uveden v příloze č. 2 tohoto usnesení 
a jeho celková cena činí 29 354,18 Kč;

rozhoduje
o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rozšíření parkoviště osobních vozů“, kterým 
se stal účastník  ASKO spol. s r. o., Mladých 
Běchovic 612, 190 11 Praha 9-Běchovice, 
IČ: 48111023 s celkovou nabídkovou cenou 
887 628,00 Kč bez DPH. S uvedeným účastní-
kem bude uzavřena smlouva o dílo.

Veškeré smlouvy jsou dle zákona uveřejněny 
v REGISTRU SMLUV MINISTERSTVA 
VNITRA volně k nahlédnutí po zadání IČ MČ 
ŠTĚRBOHOLY
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani

KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Písemné osvědčení; Angl. důvěra; 
B. 1. díl tajenky; C. Nákladně; Kolumbijské sídlo; Vý-
tvor; Plošná míra; D. Černá silná káva; Ztroskotaná 
loď; Nasyceni; SPZ Klatov; E. V zámezí; Rozpoznávat 
zrakem písmo; Bůžek lásky; Nezhoubný nádor vzniklý 
z buněk svalu; F. Utlouct; 2.díl tajenky; Starořekové; 
G. Grafit nerost; Konžský ostrov; Tábořiště; Veřejná 
obchodní společnost (zkratka); H. Část Moravy; Angl. 
pouze; Anděl; I. Peněžní poukázka; Vymílání půdy; 
Drsně (hud.); Model automobilky Kia; J. Lysina; SPZ 
Prahy; Kontrabas; Obyvatel stínadel; K. SPZ Ostravy; 
Trápit; Kamsi; L. Zelené části rostlin; Jméno proza-
ika Pavla; Název hlásky „S“; Fronta; M. Egypt. kněz; 
Odpadní strouhy; Pneumatika (zast.); Část kostela; 
N. Angl. jíst; Obchod pro kutily; Zvracet; Zavařenina; 
O. Hledět; Malá mořská víla; SVISLE: 1.  Nadýmat; 
Hoblina; 2. Součást spojovací; Nedokonale spálené 
dřevo; Záhady; 3. Útok; Tlak; Gal; MPZ Zanzibaru; 

4. Váha (zast.); Zkr. naší televize; 3.díl tajenky; 5. Sou-
visející s esy; Smrt (zast.); Část elektromotoru; 6. Fil-
mová hvězda; Řešeto; Ztloustnout (kniž.); Ten i onen; 
7. Dusit cigaretu; Synové (anglické firemní označení); 
Domácky Izmael; Kód Itálie; 8. Druh pišťuchy; Kloudně; 
SPZ okresu Benešov; Chem. zn. yterbia; 9. Třesení 
(zast.); Luční květiny; Český prozaik; Esperantsky další; 
10. S radostí; Obilnina; Něm.východ; Vous pod nosem; 
11. Useknout; Vymezený okruh; Souhlas; Rusky tito; 
12. Návěj plošná ; 4.díl tajenky; 13. Nástroje k dusání 
zeminy; Zabíjačková pochoutka; Pytlácké nástrahy; 
Usazenina; 14. Americký podnikatel; Vlasy sčesané do 
čela; Obydlí; 15. Nerozhodný výsledek (zast.); Mužské 
jméno (16.11.)
POMŮCKY: SELIMA, KALE, SERAF, ROCO, ARIEL
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Čas ubíhá různě, podle toho s kým.
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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.

II. pololetí 2020
16. 7. 2020
13. 8. 2020
10. 9. 2020
15. 10. 2020
12. 11. 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

II. pololetí 2020
18. 7. 2020
08. 8. 2020
29. 8. 2020
19. 9. 2020
10. 10. 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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Aplikace eRouška vás anonymně upozorní na rizikové 
setkání s jiným uživatelem eRoušky, který byl pozitivně 
testován. Vy tak můžete ochránit sebe i své blízké před 
nepříjemnými dopady COVID-19.

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI a zapojte 
se do boje proti epidemii COVID-19.

Chraňte sebe i své 
blízké s aplikací
eRouška

www.eRouska.cz
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis ze školní  
kroniky Štěrbohol
(1966–1967)

Zahájení školního roku 1966–67
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 

v I. třídě. Do školy přišlo 6 prvňáčků. Zahájení 
byli přítomni: předseda MNV s. Horčík, ředitelka 
mateřské školy s. Macháčková a 16 rodičů. Za 
školskou komisi promluvil s. Burda, který také 
všem přítomným představil nového ředitele školy 
s. Miroslava Bartoše. Po skončených projevech 
si žáci prohlédli školu. Celkem je ve škole 42 
žáků a do školní družiny se přihlásilo 24 dětí.

Třídnictví v l. tř. – Miroslav Bartoš, v 2. třídě 
Marie Wernerová a školní družinu vede Alena Ull-
mannová.

Návštěva divadelního představení
V měsících říjnu a listopadu navštívili žáci 2 di-

vadelní představení v divadle J. Wolkera v Praze. 
Zde žáci shlédli představení „Hrátky s  čertem“ 
a „O Slunečníku, Větrníku a Měsíčníku“.

Onemocnění žáků
V měsíci listopadu onemocněla řada dětí 

(hlavně z 1. a 2. ročníku) chřipkou a 2 žákyně 
žloutenkou. Zbylí žáci byli preventivně očkováni.

Slavnost vánočního stromku
V místnosti školní družiny dne 22. 12. pí. 

Alena Ullmannová připravila s dětmi hodnotný 
program zpěvu, tanců a recitací. Děti si vzájemně 
hodnotily dárečky, které vyrobily v hodinách, pro 
své blízké. V druhé části slavnosti bylo podáváno 
občerstvení a to čaj, cukroví a obložené chlebíčky.

Pololetní prázdniny
Prázdniny trvaly od 30. ledna do 4. února. 

Počasí bylo celou dobu nepěkné, sychravé a deš-
tivé. Od II. pololetí byly zavedeny volné soboty.

Soutěž tvořivosti
Místní kolo proběhlo v zasedací síni místního 

zemědělského internátu dne 10. dubna odpole-
dne za přítomnosti rodičů. Soutěžilo se ve zpěvu 
a recitaci. Vystoupil též pěvecký pionýrský sou-
bor se 3 písněmi. Úroveň vystoupení byla přítom-
nými kladně hodnocena.

Oslava 1. Máje
Jako každoročně byl 1. Máj slaven v Dolních 

Měcholupech. Štěrboholská škola byla vyhod-
nocena prvomájovou komisí jako nejlepší složka 
průvodu. Hodnocena byla výzdoba a kázeň 
účastníků průvodu.

Závod míru W–B–P
Dne 25. května projížděli Štěrboholy zá-

vodníci tradičního cyklistického Závodu míru  
Waršava –Berlín–Praha. Naši žáci a občané štěr-
boholští jim nadšeně ve špalírech mávali a po-
vzbuzovali na poslední etapě.

Soutěž zdravotních hlídek
Soutěž zdravotních hlídek okresu Praha-

-východ se konala 30. května v Uhříněvsi, kde 
štěrboholští obstáli v silné konkurenci škol, velmi 
čestně. Žákyně 4. ročníku, pod vedením A. Ull-
mannové zvítězily a získaly tak pro naši školu 
I. místo v soutěži.

Dětské onemocnění
Epidemie spalniček se rozmohla společně se 

zarděnkami ve druhé polovině června, kdy one-
mocnělo až 50 % žactva.

Baletní revue
Dne 29. června zhlédla řada žáků baletní 

vystoupení žáků pražských škol v sokolovně 
v  Praze 3. Zde vystoupily i naše dvě žákyně 
4. ročníku (Horčíková a Kolmanová) a to velmi 
úspěšně.

Pianino pro školu
Ve školním roce 1966/67 dostala škola od 

Okresního osvětového domu starší pianino, které 
je používáno pro povinnou hudební výchovu 
a pro hudební kursy.

Nové pomůcky
V roce 1967 bylo z rozpočtu školy zakou-

peno zahradnické nářadí, pomůcky pro tělesnou 

výchovu a nové moderní hračky a pomůcky pro 
družinu. Vše v hodnotě 1400,– Kč.

Zakončení školního roku
Školní rok 1966/67 byl slavnostně ukončen 

v I. třídě dne 30. června 1967. Poslední zápis ve 
školní kronice podepsal nový ředitel školy Miro-
slav Bartoš.

Ukončení výpisů ze školní kroniky Štěrbohol
Od roku 1920 do roku 1967 vyučovalo ve 

štěrboholské škole 62 učitelů, kteří se zde vy-
střídali ať již na delší či kratší dobu neb jako vý-
pomoc včetně těch, kteří vyučovali náboženství. 
Školní kronika z let 1920–1967 se stala doslova 
vzácným, dnes již historickým dokumentem 
doby, která je v ní popisována. Školní kronika se 
stala součástí kronikářského archivu, kde je také 
uložena. Je škoda, že se nenašel pokračovatel, 
který by navázal na tuto školní historii a zazna-
menával tak život školní a celkový rozvoj školství 
zde ve Štěrboholech. 

V dnešní době patří ale poděkování novému 
vedení školy, které alespoň prostřednictvím štěr-
boholských listů seznamuje veřejnost se školní 
činnosí.

Jan Pláteník, kronikář
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HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ

Zajímavosti č. 1
ze zápisů obecního zastupitelstva 1934–1954

29. leden 1934
Pro obec Štěrboholy vydává se nový řád hlá-

šení, jímž se nařizuje. Nejméně jednou za rok 
se zástupci hasičského sboru vykonati prohlídku 
budov, komínů a půd a hasičského zařízení 
v obci. K rozkazu starosty obce musí každý, kdo 
se v obci zdržuje, bezplatně při ohni bezplatné 
práce konati. Držitelé koní jsou povinni propůjčiti 
je jako přípřež ke stříkačce a voznicím na vodu 
za mírnou náhradu zastupitelstvem stanovenou. 
Pro případ ohně dle hasičského řádu a usnesení 
obecního zastupitelstva záchranné práce řídí ná-
čelník sboru společně se starostou obce. Roz-
kazů všech musí každý i cizí sbor býti poslušen. 
V každé budově musí být zřízena studna, aby 
v pádu požáru mohlo býti použito vody k hašení. 
V době žní nesmí se skládati obilí a píce blíže 
obce, aby v pádu požáru nebyla obec ohrožena. 

Při výmlatu obilí budiž dbáno bezpečnostních 
předpisů, hlavně při parním stroji, budiž stroj ob-
sluhován spolehlivými lidmi a hořlavé látky buďtéž 
umístěny dále od stodol a stohů a nebudiž  trpěno 
kouření apod. Dvory, kde se provádí výmlat, buď-
též na noc uklizeny, aby oheň nemohl vzniknouti.

22. února 1934
K přípisu okresního úřadu v Říčanech ze dne 

12. února 1934 o dodávce 100 m3 tvrdého štěrku 

na silnici vedoucí ze Štěrbohol do Kej, usne-
seno ponechati místní radě a to 1 m3 za 40,– Kč 
z Dubečka.

Přípis komise pro chov dobytka okr. Úřadu 
Říčany o zajištění 1 býka a 1 kance usneseno 
ve schůzi konané dne 22. února 1934 sjednaná 
smlouva o chování veřejného plemeníka mezi 
obcí a panem J. S., rolníkem ve Štěrboholech 
a to na rok 1934. Obec se zavazuje chovateli 
poskytnouti odměnu roční 2000,– Kč.

Jelikož v obci Štěrbohol žádných drob-
ných držitelů prasnic nastává nyní potřeby pro 
drobné držitele opatřovati kance a pan K. si pro 
své skoty kance drží.

Na žádost pana starosty s nedělním klidem 
usneseno jednohlasně, že se v neděli nebude 
úřadovati.

4. března 1934
Výběrové řízení na úpravu potoka ve Štěr-

boholech. Ze tří vybraných ve výběrovém ří-
zení byl uznán za nejlepšího ing. Plašil z Prahy 
12, kterému byla většinou hlasů práce zadána. 
Obecní zastupitelstvo klade podnikateli za pod-
mínku, zaměstnati veškeré dělnictvo místní. 
V případě, že by to nebylo možno ihned všecky 
nezaměstnané zaměstnati, zavede se zaměst-
návání střídavé.

K dopravě materiálu užito bude povozů 
místních poplatníků. Podnikatel se upozorňuje, 
že žádný dělník z místní obce nesmí zastá-
vati funkci dozorce a stavbyvedoucího. V pří-
padě rozepře mezi dělnictvem a podnikatelem 
ustanovila obec pětičlennou komisi rozhodčích 
z obce.

Bude-li při provádění práce na některém po-
zemku úroda zničena neb poškozena, jest pod-
nikatel povinen zaplatiti náhradu.

Zároveň obecní zastupitelstvo žádá zemský 
úřad, aby zadání projektu obecním zastupi-
telstvem bylo ihned schváleno, aby se s prací 
mohli ihned započati, jelikož stav nezaměstna-
ného dělnictva zdejšího je vskutku ubohý.

23. března 1934
Obecním zastupitelstvem usneseno oběžní-

kem upozornit držitele drůbeže, by je náležitě 
opatřili, aby v polích neškodily. V případě přisti-
žení vyměří se pokuta 10,-K za kus.

Domovské právo – pan Jan Bouček nar. 
1871 v Nejepíně okr. Německý Brod byl přijat 
do svazku zdejší obce a uděleno mu bylo do-
movské právo zdejší.

29. března 1934
Obecní zastupitelstvo usneslo se k úpravě 

potoka ve Štěrboholech na mimořádném roz-
počtu takto: Celkový náklad úpravy této činiti 
bude 150 000,– Kč. Ministerstvo zemědělství ze 
státního fondu uvolní 40 % celkového nákladu, 
zemský úřad 25 % celk. nákladu a obec pro tyto 
práce opatřenou má zápůjčku od živnostenské 
záložny v  Uhřiněvsi v obnose 70 000,– Kč, 
která byla schválena ve schůzi zemského výboru 
4. 7. 1933.

30. května 1934
Jelikož místní chovatelé plemenných krav ne-

mají potřebný počet plemenic a nemohou sami 
plemenného býka vydržovati, žádá obecní zastupi-
telstvo by nájemce velkostatku byl nucen přispívati 
na plemenného býka dle repatrice stanovené dle 
soupisu hospodářského zvířectva ku dni 1. 1. 1934.

Za kronikáře Štěrbohol byl zastupitelstvem 
zvolen zdejší učitel pan Josef Buňata.

9.      srpna 1934
Na základě desetiletého pobytu přiznává se 

domovská příslušnost panu Václavu Bendovi ve 
zdejší obci bez námitek.

Usneseno zaslati přípis okresnímu úřadu v Ří-
čanech ohledné vytékání močůvky z hospodář-
ských budov pana L. K. do nově zřízené kanali-
zace a panu J. K. do studny.

Usneseno bylo požádati elektrické podniky hl. 
m. Prahy k zřízení tří světel v nové ulici a jed-
noho světla u křížku na rozcestí.  

Jan Pláteník – kronikář
(pokračování příště)

Ulice Štrboholská, rok 1929
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Září klepe na vrátka, 
vítejte milá děťátka. 
Školka čeká na nováčky, 
máme tady krásné hračky. 

Vítejme v novém školním roce 2020/2021, 
milí přátelé.

Do školky nastoupila celá třída nových Be-
rušek, jedná se o děti nejmenší, právě tříleté, 
které se adaptují. Zvykají si na nové prostředí, 
kamarády, paní učitelky a seznamují se s novými 
věcmi, které je budou provázet celý školní rok. 
Ovšem nejen do této třídy nastoupily nové děti. 
Také třída Myšek, Žabiček a Veverek přizvala 
nějaké nové kamarády.

Jak už to bývá, pro každého je odpoutání 
se od rodičů nebo změna prostředí jiná, někdo 
tento velký krok zvládá zcela báječně a bez sl-
ziček, jiní jsou smutní a pláčou. Paní učitelky 
ve všech třídách se snaží dětem v tomto kroku 
pomáhat, aby to pro všechny bylo co nejméně 
bolestné, aby zvládly vše co nejdříve a školka se 
jim stala radostí.

Nejen ve třídách na děti čekaly novinky. Naše 
zahrada se může pyšnit novým fotbalovým hři-
štěm s umělým povrchem a brankami, kde se 
mohou děti vyřádit s míčem i bez něj. Hřiště se 
ihned stalo velmi oblíbené a děti jsou nadšené. 
Tento umělý povrch byl nově také instalován 
pod mlhoviště, kde se mohou děti v teplých mě-
sících zchladit. 

Jako každý školní rok jsme se těšili na diva-
délka a akce, ale z důvodů aktuální epidemiolo-
gické situace jsme museli bohužel všechny tyto 
aktivity a akce zrušit. Snad to situace dovolí 
a alespoň v příštím pololetí nás bude moct ně-
jaké divadélko rozesmát.

Popřejme si krásný školní rok, mnoho 
úsměvů, málo slziček a hlavně pevné zdraví.
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 
U PRVŇÁČKŮ

1. září – významný den pro každého budou-
cího prvňáčka i jeho rodiče. Letošní školní rok byl 
tento den o to významnější, že pro některé děti 
bylo 1. září také prvním dnem, kdy se podívaly 
do budovy naší krásné nové školy. Ačkoliv mají 
budoucí prvňáčci každoročně příležitost si školu 
prohlédnout při zápisu do 1. třídy a s tím, jak 
to ve škole chodí, se alespoň trochu seznámit 
prostřednictvím projektu Škola nanečisto, letos 
tomu však bylo jinak. Tyto dvě akce nám pře-
kazila epidemiologická situace na jaře. Není tedy 
divu, že kromě radostných úsměvů a rozzáře-
ných oček jsme tu a tam mohli zahlédnout ne-
jisté přešlapování a sem tam i nervózní přitulení 
k mamince. 

Do poslední chvíle jsme netušili, zda nám po-
časí bude přát a my tak budeme moci předško-
láky na malé školáky pasovat na školní zahradě. 
Jak už tomu ale bývá, ne vždy se vše daří tak, 
jak bychom si přáli. Sluníčko se na nás ten den 
opravdu nesmálo a nám nezbylo nic jiného, než 
slavnostní zahájení přesunout do vnitřních pro-
stor školy. Ani to však nikomu dobrou náladu 
nezkazilo a úsměv na rtech (ač schovaný pod 
rouškou) všem zůstal. 

Vypadalo to, že děti, stejně jako někteří ro-
diče :-), se již nemohly dočkat, až vstoupí do 
pro ně nové etapy života, života školáka. Paní 
ředitelka s panem starostou nejprve všechny 

přítomné milým slovem uvítali a paní ředitelka 
dětem mimo jiné popřála, aby pro ně škola byla 
vždy otevřená a s paní učitelkou a svými spolu-
žáky se mohli každý den vídat naživo, nikoli přes 
obrazovku. Následovalo slavnostní pasování na 
prvňáčky paní učitelkou Luckou Moskalievovou. 
Každé z dětí dostalo od paní učitelky pamá-
teční placku, která jim bude tento den připo-
mínat po další léta. Poté si dvacet šest malých 
žáčků odvedla do třídy, kde děti seznámila se 
základními třídními pravidly a s pohádkovými 
postavami, které jim budou dělat společnost po 
celý školní rok – Ferdou Mravencem, Beruškou 
a broukem Pytlíkem. A protože ke škole neod-
myslitelně patří i povinnosti a úkoly, ten den si 
prvňáčci odnesli domů svůj historicky první do-
mácí úkol – obalit si učebnici matematiky, která 
jim byla paní učitelkou s velkou slávou předána. 
Svůj první školní den zakončili čerství prvňáčci 
sladkou tečkou v podobě dobrot, které si přinesli 
v kornoutku.

Věříme, že se našim malým prvňáčkům líbil 
nejen jejich první školní den, ale líbí se jim i dny 
následující. Za první měsíc, který ve škole proza-
tím strávili, udělali velký pokrok a paní učitelce 
(a jistě i svým rodičům) dělají velkou radost. Bo-
hužel se s ohledem na epidemiologickou situaci 
nevyplnilo přání paní ředitelky z prvního školního 
dne, ale protože jsou děti moc šikovné i při výuce 
online, věříme, že i tato zkušenost je v dalších 
dnech školního života posune vpřed. Moc jim to 
přejeme a držíme palce.

Martina Valná, třídní učitelka V. B
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Příprava na mateřskou školu bez maminek, 
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní 
a výtvarnou výchovou. 

Po prázdninách jsme opět zahájili provoz v naší 
mini školičce a stále čekáme na nové přírůstky.

V uplynulém školním roce jsme se rozloučili 
s našimi malými absolventy, které jsme se snažili 
připravit do další etapy jejich života, usnadnit 
jim nástup do mateřské školky, kontakt s jinými 
dětmi a dalšími dovednostmi. Za jedenáct let na-
šeho působení máme s „Kulíšky“ mnoho krásných 
zážitků a vzpomínek.

Věříme, že i v této složité době si k nám 
najdete cestu, abychom Vaše nejmenší ratolesti 
seznámili s novými činnostmi, které jim v Kulíš-
kově nabízíme. Během dopoledne si děti hrají, 
cvičí, zpívají, malují, sledují divadélko a také po-
znávají nové kamarády.

Náš koutek se nachází v ulici U školy ve více-
účelové hale Štěrboholy a je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 14:00 hodin. No-
váčky přijímáme během celého roku. Není nutná 
každodenní docházka, můžete si vybrat libovolný 
počet dnů v týdnu. Jelikož jsou nejmenší, tak 
i přebalujeme a vše nové učíme …

Bližší informace naleznete se na našich webo-
vých stránkách a facebooku. Budeme rádi, když 
nám zavoláte a přijdete se nezávazně podívat.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kulíškov pro nejmenší

Hana Škodová 
tel: 602 688 426
email: skodova.hanka@seznam.cz
web: www.predskolka-kuliskov.cz
facebook: www.facebook.com/kuliskov2013



SK VIKTORIA 
ŠTĚRBOHOLY

Štěrboholský fotbal potkala smutná zpráva. 

Navždy odešel do fotbalového nebe pan Václav Malčánek. 
Štěrboholskému fotbalu věnoval celý svůj život. Od žákovských 
let hrál aktivně fotbal ve Štěrboholech, a to až do konce své 
aktivní fotbalové kariéry. Poté se stal dlouholetým správcem 
areálu TJ Sokol Štěrboholy, později SK Viktoria Štěrboholy, 
kterým zůstal až do konce svého života. Provázel fotbalovým 
životem mnoho generací štěrboholských fotbalistů.

Byl neodmyslitelným symbolem fotbalu ve Štěrboholech 
a navždy zůstane v našich srdcích.

ČEST TVÉ PAMÁTCE „NÁČELNÍKU“ 

Fotbalová sezóna 2019/2020 byla ovlivněna 
celosvětovou pandemií nemoci COVID-19 a byla 
v březnu 2020 předčasně ukončena. Soutěže or-
ganizované Pražským fotbalovým svazem nebyly 
dokončeny a z tohoto důvodu se všichni příz-
nivci fotbalu včetně fanoušků a fotbalistů SK 
Viktoria Štěrboholy těšili na fotbalovou sezónu 
2020/2021. 

Fotbalovou sezónu 2020/2021 zahájily 
za SK Viktorii Štěrboholy 2 týmy dospělých 
a  4  mládežnické týmy. A–tým dospělých, hra-
jící 1.  A  třídu, zahájil sezónu již na začátku 
srpna 2020. Začátek sezóny se hráčům A–týmu 
Štěrbohol nevydařil a po nevýrazných výkonech 
prohrál čtyři zápasy. Následně došlo ke zlepšení 
a tým se pohybuje ve středu tabulky 1. A třídy. 
Jednou z věcí, která trápí štěrboholský fotbal již 
po několik let, je malé množství domácích fa-
noušků. Toto je markantní na zápasech A-týmu, 
kdy zejména na domácích utkáních, při nichž se 
logicky očekává větší přítomnost fanoušků do-
mácích, mají ve Štěrboholech převahu fanoušci 
hostujících týmů. Doufejme, že se do budoucna 
podaří na zápasy přilákat větší počet štěrbohol-
ských příznivců. 

B–tým dospělých trápí zejména nedostatek 
hráčů, a z tohoto důvodu se pohybuje na posled-
ním místě 2. třídy pražského fotbalu. 

Co se týká mládeže Štěrbohol, hrají sou-
těže Pražského fotbalového svazu 4 týmy, a to 
mladší žáci, starší přípravka a dva týmy mladší 
přípravky. Zejména mladším žákům se daří, té-
měř všechny zápasy vyhráli a soupeře fotbalově 

přehrávají. Hráči starší přípravky a mladších pří-
pravek se každým zápasem zlepšují. Je radost 
sledovat nadšené kluky, bojující o každý balón,  
a šťastné a fandící rodiče, kteří navštěvují zápasy 
v hojném počtu.

Mimo výše uvedené mládežnické katego-
rie trénují ve Štěrboholech kluci ročník 2014 
a mladší, kteří s fotbalem začínají. Pokračuje 
trend z minulých let, kdy narůstají počty malých 
kluků i holek, kteří mají zájem hrát fotbal ve 
Štěrboholech. 

Na všech hráčích mládežnických kategorií je 
vidět, jak je fotbal baví a jak se fotbalově zlep-
šují. Toto je zásluha zejména kvalitních tréninko-

vých metod trenéra mládeže Jirky Studíka, který 
tomu věnuje téměř veškerý svůj volný čas. 

Bohužel kvůli nemoci COVID-19 byla přeru-
šena také fotbalová sezóna 2020/2021. Poslední 
zápasy byly odehrány druhý víkend v říjnu 2020, 
následně probíhaly pouze tréninky, které byly 
vzápětí také zakázány. Doufejme, že se situace 
ohledně nemoci COVID-19 uklidní a budeme 
moci dále v rozehrané sezóně pokračovat. 

Josef Urban ml. 
člen SK Viktoria Štěrboholy

Foto : Kamino Foto

TJ SOKOL 
ŠTĚRBOHOLY

Vážené sestry, vážení bratři, 
jménem starostky ČOS, ses. Hany Moučkové, 

si dovoluji zaslat Vám následující sdělení:
Epidemiologická situace je v současné situaci 

ještě vážnější, než byla na jaře, proto vás všechny 
vyzývám k ohleduplnosti a dodržování pravi-
del stanovených ministerstvem zdravotnictví se 
zvláštním zřetelem k našim starším členům.

Co se týká omezení stanovených vládou ČR, 
platných od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020, naší čin-
nosti se týkají především následující:
–  veškerá činnost ve vnitřních prostorách je za-

kázána
–  činnost ve venkovních prostorách, venkovních 

hřištích ale i v přírodě je omezena maximálním 
počtem 6 osob a to včetně trenérů či cvičitelů; 
je však zakázáno využívat veškerých vnitřních 
příslušenství venkovních prostor (sociální zaří-
zení, šatny, nářaďovny apod.)

Kompletní znění vládního nařízení najdete na  
koronavirus.mzcr.cz

Národní sportovní agentura stále jedná s mini-
sterstvem zdravotnictví o omezeních vztahující se 
ke sportovní činnosti, o případných výstupech vás 
budeme obratem informovat. 

Znovu apeluji na vaši zodpovědnost a zdůraz-
ňuji, že zdraví našich členů i spoluobčanů musí být 
v této komplikované době naší prioritou. Proto 
vás ještě jednou žádám o dodržování stanovených 
omezení. 

Se sokolským pozdravem, 
Hana Moučková, v. r. 

Česká obec sokolská / Újezd 450/40 / 
118 01 / Praha 1
T: +420 257 007 247 / M: +420 725 970 366 
E: ecolding@sokol.eu / www.sokol.eu
F: facebook.com/ceskaobecsokolska
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přímá podpora pro děti a rodiče, 
poradenství pro učitele a odborníky.

www.detstvibeznasili.cz

pokud Vy nebo někdo ve Vašem okolí zažívá v rodině násilí.

centrum Locika nabízí

VoLEJtE...
poradenskou linku DĚtstVí BEZ nÁsiLí
tel.:  601 500 196
(Po–St: 9–11 h a 15–17 h)

piŠtE...
na mail: poradna@centrumlocika.cz
na chat na webu: www.detstvibeznasili.cz

pŘiJĎtE...
k nám na adresu:  
centrum Locika, Umělecká 6, praha 7

@

Leták okamžitá pomoc 2020-08-3.indd   2 2.9.20   10:52
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INZERCE:

JSME        PRO VÁS V NOVÉM ...

                                     ... U METRA

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

TUkas ČSAO a.s.
Černokostelecká 565/114
Praha 10
Tel.: 283 020 311, e-mail: servis.skoda3@tukas.cz
www.tukas.cz

OBJEDNÁNÍ DO 3 DNŮ
Řešíte opravu Vašeho vozu? A uvítali byste servis v blízkosti MHD? Zastavte se u nás. Otevřeli jsme 
nově zrekonstruovaný autorizovaný servis vozů ŠKODA v dochozí vzdálenosti od metra A. 
Do konce roku 2020 sleva 15 % na práci. 

5 min
450 m
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INTERNATIONAL
POLICE ASSOCIATION sekce Èeská republika
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Pozor, drogy!
Informace pro rodièe, sourozence 
a všechny, kdo pracují s dìtmi
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INZERCE:

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY

MČ Praha 10-Štěrboholy, ROČNÍK IX., číslo 3/2020
vychází kvartálně
Periodický tisk územně samosprávního celku.

Vydavatel:   Městská část Praha Štěrboholy
Registrace:   povolena MK ČR E 18290
Redakce:    Ústřední 527/14, 102 00 

Praha 10, tel: 608 580 583,  
e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz

Redakční rada:  František Ševít, Jana Vydrářová, 
Aleš Povr a Jan Pláteník

Graf. úprava a sazba:   Lada Fiegerová 
   Není-li uvedeno jinak, fotografie 

pořídila redakce. 
Příjem inzerce:   e-mailem na  

sterboholy@zris.mepnet.cz  
nebo po telefonické domluvě

   Příjem inzerce do dalšího čísla: 
do 20. 1. 2021. Uzávěrka příštího 
čísla: 30. 1. 2021.

www.sterboholy.cz

INZERCE:

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI 
ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát A5)

soukromá inzerce nepodnikající podnikatelská inzerce

1 str. 1 000 Kč 1 str. 2 000 Kč

2/3 str. 650 Kč 2/3 str. 1 350 Kč

1/2 str. 500 Kč 1/2 str. 1 000 Kč

1/3 str. 325 Kč 1/3 str. 650 Kč

1/4 str. 250 Kč 1/4 str. 500 Kč

1/8 str. 125 Kč 1/8 str. 250 Kč

1/16 str. 65 Kč 1/16 str. 125 Kč

1 řádek 10 Kč 1 řádek 10 Kč

tučný řádek 30 Kč tučný řádek 30 Kč
spolky (strany, občanská sdružení apod.) ZDARMA

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Provozovna:
Makovská 933 (1 km od Štěrboholské spojky), Dolní Počernice, Praha 9
Ovenecká 849/3 (u Technického muzea), 170 00 Praha 7-Letná

Non stop služba: 602 220 894

Firma „Dámy s luxem“ nabízí kvalitní čištění 
koberců a sedaček extrakční metodou –  

přístrojem Kärcher Puzzi. Tel. 732 212 022.



ZAKOUPÍTE NA INFOSTÁNKU 
EUROPARKU V 1. PATŘE, NEBO 
ON-LINE NA 

WWW.EUROPARK.CZ

PENĚŽNÍ POUKAZ  

Perfektní
dárekdárek


