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ÚVODNÍK

V
V

ážení spoluobčané,

milí čtenáři Štěrboholských
Listů. Po čase prázdnin
začal dětem nový školní rok. Na
žáky štěrboholské školy a jejich
rodiče čekalo překvapení – škola
v novém kabátu. V průběhu
prázdnin prošla škola částečnou
rekonstrukcí – dostala nová okna,

novou fasádu včetně zateplení, ožila nově vymalovanými učebnami, na zahradě byly instalovány nové herní
prvky. Věřím, že dětem i pedagogům se bude v „nové“
škole lépe pracovat.
Po dlouholeté působnosti v naší škole odešla na
zasloužený odpočinek paní učitelka Liana Křováková.
I když jsem tak již učinil osobně, rád bych jí touto cestou
ještě jednou poděkoval za její přístup k dětem a za práci
v naší škole a popřál jí mnoho zdraví a spokojenosti.
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 Praha – Štěrboholy
bere na vědomí
● plnění rozpočtu městské části k 31.8.2009
● podnět obyvatel ulice Pod Areálem ve věci připomínky
k navrhované změně územního plánu hl.m. Prahy
č. 1675/07, týkající se zachování zeleně na pozemku
parc.č. 348/7 v k.ú. Štěrboholy.
schvaluje
● návrh na úpravu rozpočtu městské části č. září 2009
● návrh rozpočtového výhledu městské části na období
2010 – 2014
● poskytnutí účelové investiční dotace Základní škole a Mateřské škole, Praha 10 – Štěrboholy ve výši 100 tis. Kč na
zakoupení 2 ks tabulí, 2 počítačových sestav a tiskárny.
Dotace podléhá vyúčtování s rozpočtem městské části
z rok 2009.
● poskytnutí peněžitého daru ve výši 25 000 Kč paní
Lianě Křovákové za dlouholetou práci pro Městskou
část Praha – Štěrboholy.
● podání žádosti o svěření správy nemovitosti objektu
bez čp. v ul. Granátnická, umístěného na pozemku
parc.č. 100/1 k.ú. Štěrboholy, Městské části Praha
– Štěrboholy.

● záměr stavby nové zvonice s funkčním zvonem při ulici
Ústřední v prostoru vedle historické studny.
souhlasí
● s pronájmem prostor ve 3. nadzemním podlaží
přístavku sportovní haly, označených v pasportu čísly
315 a 316 panu Ladislavu Mrázkovi, Jamborova 786,
Nové Město na Moravě, IČ: 13649710 za účelem zřízení
kanceláří.
● s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor
v objektu čp. 50 v ul. K Učilišti, uzavřené dne 7. 9. 2006
s Mateřským centrem KLUBIŠTĚ ke dni 30. 9. 2009.
● s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor dle bodu 1.1. tohoto usnesení Mateřskému centru
KLUBIŠTĚ s účinností od 1.10.2009 na dobu tří let.
● s podáním připomínky ke tvorbě nového územního
plánu hl.m. Prahy při veřejném projednávání konceptu
ve smyslu zachování stávajícího pásu zeleně.
poskytuje
● Základní škole a Mateřské škole Praha 10 – Štěrboholy
trvalý předchozí souhlas pro přijímání peněžitých darů
účelově neurčených do výše 20 tis. Kč včetně.
Jana Vydrářová,
tajemnice

knihovna
Zima nám začala, vítr ťuká do oken. Čert aby člověka do
toho nečasu vyhnal. Ale není nic lepšího než po náročném
dni, celí vymrzlí, přijít domů a usednout k horkému čaji
a dobré knize. Čaj vám neuvařím, ale alespoň tu dobrou
knihu se vám snažím a budu snažit nadále nabízet.
Dále bych tímto chtěla moc přivítat nové čtenáře
a čtenářky, kteří se za poslední dobu zapsali k nám do
knihovny. Samozřejmě zdravím i ty, kteří k nám chodí
pravidelně!! Doufám, že se vám u nás líbí a i nadále
bude líbit. Pokouším se vám treﬁt do vkusu, abyste do
naší knihovny chodili rádi, a vždy si něco zajímavého vybrali. Snažím se každý měsíc obnovit výběr novinkami,
aby se vám nestalo, že už nebudete mít co číst. Přijďte
se sami přesvědčit každé pondělí od 16,00 do 17,30.
Těším se na všechny,
vaše knihovnice Petra
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ŽIVOTNÍ prostředí
Nastává podzim, což pro ty, kteří mají zahrádku, znamená,
že sklízejí zeleninu a ovoce, shrabávají listí. Vzniká pak
otázka, kam se vším tím listím a dalším bioodpadem.
S politováním musíme říci, že někteří štěrboholští
vyvezou tento odpad třeba do příkopu nebo mezi keře
přes ulici. Setkáváme se s tímbohužel i v parčících, které
jsme loni upravili – v ulici Nad Horizontem a Upravená.
Přitom je možné řešit tuto situaci jinak. . Pokud nemáte
vlastní kompostér, obraťte se na Úřad městské části
s žádostí o bio-kontejner.

Snažíme se udržovat zeleň a vytvářet další tak, aby bylo
kam jít ve Štěrboholech na procházku. A když už je řeč
o odpadech, apelujeme na všechny pejskaře, aby uklízeli po svých psech a využili koše pro psí exkrementy.
Kromě psů totiž na procházce pobíhají i děti, a ty si
neumějí dávat pozor na každé šlápnutí.
Vše je o kultuře chování a věříme, že štěrboholští občané
umí kulturně žít.
Zastupitelstvo ÚMČ Praha – Štěrboholy

ODPADY
TERMÍNY PŘISTAVOVNÁNÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTERJNERŮ DO ULICE VÝROBNÍ
LISTOPAD – PROSINEC 2009
LISTOPAD
PROSINEC

5. 11.
3. 12.

12. 11.

19. 11.

26. 11.

Žádáme občany městské části, pokud projeví zájem o bio-kontejner, veškeré
informace a podmínky, jednoduše na www.psas.cz.
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INFORMACE

stavební komise

A) REKONSTRUKCE ÚSTŘEDNÍ
Vážení občané, koncem listopadu bude zahájena I. etapa rekonstrukce dešťové kanalizace, vozovky, chodníků,
veřejného osvětlení v ulici Ústřední. Na níže uvedenám výkresu najdete I. etapu výstavby a s tím i spojené objízdné trasy veřejné dobravy. Další podrobné informace na www.sterboholy.cz nebo v budově Úřadu městské
části Praha –Štěrboholy, Ústřední 135/15.

uzavřený úsek
trasa BUS 163

B) TVORBA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY.
Během listopadu bude zveřejněn Koncept nového územního plánu Hl.m.Prahy, k veřejnému připomínkování.
Veškeré informace naleznete na internetových stránkách www.sterboholy.cz, www.urm.cz, a na stránkách Magistrátu hl.m.Prahy.
Ukázka nového úzeního plánu na další straně.
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DOMA – ALE NE SAMI

P
P

aneb společenský život ve Štěrboholech

řestože počasí nám téměř celé září dopřávalo
pocit, že léto nekončí, doba prázdnin a dovolených je pryč. Někteří z nás opouštěli Prahu s cílem
odpočinout si a zasportovat někde u vody, jiní dali přednost
poznávacím pobytům v České republice nebo v zahraničí.
Každý si jistě přivezl spoustu dojmů a zážitků, které si díky
fotograﬁím připomene v blížících se podzimních večerech.
Nyní už nastal čas školní docházky a pracovního
kolotoče, rozběhl se pravidelný rytmus střídaní pracovních dní a víkendů. Mnozí jsme více upoutáni ke
svým domovům a námět na zajímavý program pro
sobotu či neděli hledáme v blízkém okolí. Jako občané
městské části hlavního města nemáme o nabídku kulturních a společenských akcí nouzi. Přesto nás někdy
může mrzet, že přímo u nás ve Štěrboholech se toho
v této oblasti mnoho neděje.
Zastupitelé MČ se tedy zamysleli nad možností vrátit se
k některým z tradičních slavností či lidových zábav. Avšak
již z historických zápisů je patrné, že dávno před nástupem nynější moderní uspěchané doby braly staré zvyky
v obci za své – viz. citace z „ Kroniky obce Štěrbohol“
(založené 1.června 1934, zapsal Josef Buňata, učitel při
zdejší obecné škole, kronikářem od 30. V. 1934):
Obžínky – slavily se tu dobu dokud zde ve dvoře pronajatém modřanskému cukrovaru hospodařili jeho úředníci, pojezdný, šafář a poklasný. Od dob nájemce Leopolda Klinera
se zde obžínky neslaví. Teď, veze-li se poslední fůra, sednou
si na ni ti, co zbyli na poli poslední a s výskotem a jásotem
jedou domů. Někdy i bez tohoto doprovodu zajede poslední
fůra do vrat a je konec žní.
Masopust – už se u nás vůbec neslaví. Jen někdy, vzpomeneli několik tancechtivých lidí a udělají si věneček Někdy zapadnou do obce žebrající maškary.
Tři králové – chodí doposud místní i cizí. Přijde za den kolik trojic bez svěcené vody i bez křídy. Odezpívají známou a všude stejnou: „My tří králové jdeme k vám …“. Je v tom jako v předešlém
zahaleno kus žebroty, která na periferii Prahy je značná.

Tolik tedy výňatek z kroniky. V daném počtu tradičních
místních slavností (kronikářem jich bylo popsáno pouhých
sedm) tudíž nebylo snadné najít takovou, která by si mohla
v dnešní době a prostředí MČ získat opět své místo.
Nakonec byla vybrána Pouť, slavící se tu neděli, na kterou
připadne svátek sv. Trojice, (koncem května či začátkem
června). Obnovená tradice této slavnosti by měla být
spojena s vysvěcením nové kapličky, kterou zamýšlí MČ
v následujících měsících ve Štěrboholech vybudovat.
S jejím umístěním se uvažuje na pozemek v „centru“, a to
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v blízkosti staré pumpy u zastávky autobusu „U Slunce“.
V souvislosti se záměrem dát Štěrboholům nový architektonický prvek se zastupitelé MČ shodli, že je to zároveň
jedinečná příležitost pro iniciování dětské výtvarné soutěže
na dané téma. Na straně 15 najdete výzvu pro všechny
malé kreslíře, výtvarníky či možná budoucí architekty.
Vraťme se ale ke společenského dění v naší MČ. K jeho
zpestření by měla přispět také další připravovaná akce
„Rozsvěcení vánočního stromu“, a to již první adventní
neděli tohoto roku. Její součástí se stane i malý vánoční
trh se stánky nabízejícími ryze vánoční zboží (svíčky, ozdoby, řemeslné výrobky apod.) a samozřejmě nějaké to
občerstvení na zahřátí.
Třetím rokem se můžete těšit i na „Pálení čarodějnic“
v poslední dubnový večer. Městská část opět počítá
s oslavami ﬁlipojakubské noci na travnaté ploše vedle
ulice U Školy, spojenými s opékáním buřtů a hudebním
programem. Na základě zkušeností z letošního ročníku
bude snaha připravit zázemí pro návštěvníky i s ohledem na případné deštivé počasí.
Snad tedy pro všechny z vás, kteří vítají atmosféru místních akcí, odlišnou od těch anonymních a přelidněných,
je tento příspěvek příjemnou zprávou a rovněž
i předběžnou pozvánkou.
Lenka Svobodová

MČ Štěrboholy Vás zve na akci

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
29. 11. 2009 od 16.00
v parku mezi ulicemi Ústřední
a U Školy
DOPROVODNÝ PROGRAM:
malé vánoční tržiště na téma adventní výzdoba a věnce, výroba svíček, ochutnávka vína
a svařáčku

Pojďme se všichni sejít v přípravě
na nejhezčí svátky roku.

HISTORIE

NA POKRAČOVÁNÍ

P
P

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

Obecní rada koncem roku 1934
Karel Straka, hostinský čp. 27, náměstek starostův
František Werner, továrník z čp. 5, pokladník
Bohumil Růžička, z čp. 36.
Václav Stejskal, z čp. 101.
Josef pošta, starosta, vpředu jmenovaný.
Obecní zastupitelstvo má 15 členů:
Za republikánskou stranu:
1. Počta Josef, rolník z čp. 15.
2. Strnad Václav, rolník z čp.22.
3. Sluníčko Jaroslav, rolník z čp.13
4. Werner František, továrník z čp. 5
5. Hojka Josef, rolník z čp.
za stranu čsl. Socialistů:
6. Straka Karel, hostinský z čp. 27
7. Sluníčko Antonín, zámečník z čp. 31
8. Mutínský Vilém, zámečník z čp.
za stranu živnostenskou:
9. Křen Josef, řezník z čp.
10. Petráček Antonín, rolní z čp.
11. Zima Ferdinand, zámečník z čp.
za stranu sociálně demokratickou:
12. Stejskal Václav zřízenec el. pod. hl. m. Prahy z čp. 101
13. Horčík Bedřich, zedník z čp.
za stranu komunistickou:
14. Benda Václav zedník z čp. 36
15. Růžička Bohumil, obuvník z čp. 36

Finanční komise doznala během období některé změny.
Nyní jsou členy:
Sluníčko Jan, rolník z čp. 5
Bergl Václav, truhlář z čp.1
Prokop Emil, truhlář z čp.
Krňanský Otakar, invalida čp.
Kudrna Karel, zřízenec elektr. podn., hl. m. p. z čp.
Růžička Bohumil, obuvník z čp. 36
Beneš Josef říd. Učitel z čp.24
Stavební komise:
Strnad Václav, Sluníčko Antonín, Zima Ferd., Horčík
Bedřich a Benda Václav.
Sociální komise
pověřena byla rozdílením poukázek, kterých bylo stále
málo. Poukázky byly 10 Kč pro 1 osobu na týden. Za
tu u místních obchodníků mohl si vybrati potraviny:
chléb, mouku, cukr apod. občas byl i příděl brambor,
uhlí a dříví. Příděly by ovšem nemohly plně nahraditi
výdělek. Podnikány práce po obci, aby nezaměstnaní
došly částečného výdělku. Tak provedena kanalizace
potoku a svedena povrchová voda ulicí pod čp.5 kol čp.
49. – 6.7.8.9. a druhé křídlo od čp. 99. kol 130.
Nezaměstnaní škrábali bláto na obecních cestách a vyhazovali příkopy. Ani to vše nestačilo. Uvedené komise
zasedali František Werner, Václav Strnad, Alois Valta,
Václav Sládek, Václav Stejskal.
Obecní majetek
movitý mela obec koncem roku 1934 pouze: zařízení
obední úřadovny: stůl, 15 židlí, skříň a regal včetně
zákoníků a příruček.
pokračování příště...
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ŠTĚRBOHOLY

V DATECH HISTORIE
ROK 1906 – SPRÁVCE VELKOSTATKU V OBCI:
Dne 17. 3. 1906 se stal přispívajícím členem sboru
dobrovolných hasičů v obci správce velkostatku ve
Štěrboholech pan Adolf Štěrba (pan Adolf Štěrba
zemřel dne 29. 6. 1911).

ROK 1908 – HASIČI:
Dne 7. 3. 1908 byla obecnímu poslovi za obejití s oběžníkem k 2 schůzím vyplacena 1,- Koruna.

ROK 1906 – POŽÁR STOHU:

ROK 1908 – HASIČI – KOŇSKÉ SPŘEŽENÍ:

Dne 14. 9. 1906 se zúčastnilo 8 členů hasičů hašení stohu
zdejšího velkostatku v místech „Na Homoli“.

V listopadu 1908 z pokladny hasičstva byla vyplacena
částka 1,- Koruna kočímu panu Josefu Jonášovi za
zapřažení koní do stříkačky.

ROK 1907 – VÍTÁNÍ JEHO VELIČENSTVA CÍSAŘE:
Dne 15. 4. 1907 zúčastnilo se 11 členů sboru hasičů ze
Štěrbohol špalíru při vítání Jeho Veličenstva F.Josefa I. v Praze.
Cestovné pro uvedených 11 členů sboru činilo 17,- Korun.
Dne 24. 4. 1907 se opětovně zúčastnilo 5 členů špalíru
při návštěvě Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa
I., na Královských Vinohradech. Cestovné pro 5 členů
sboru činilo 5,- Korun.

ROK 1907 – POŽÁR
Dne 29. 3. 1907 před půlnocí vypukl požár na hnojišti ve
dvoře pana Davida Pasche. Včasným zakročením a úsilím
místního sboru hasičů počtem 11 členů zachráněny byly
stodoly a stáje. Za záchranu daroval sboru majitel 10,Korun a banka Slávie 20,- Korun.

ROK 1908 – DOMOVSKÉ PRÁVO:
Dne 2. 10. 1908 bylo přiznáno Aloisu Horčíkovi s rodinou
obecním výborem právo domovské v obci zdejší.

ROK 1908 – ÚČAST NA SLAVNÉM POHŘBU
V PRAZE:
Dne 1. 3. 1908, účastnilo se 5 členů hasičského sboru ze
Štěrbohol pohřbu největšího básníka, pěvce svobody
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– Svatopluka Čecha. Těmto členům bylo dohromady
vyplaceno cestovné 10,- Korun.

Pokračování příště – kronikář Jan Pláteník

OTEVŘENÍ
nového
a

DĚTSKÉHO
SPORTOVNÍHO

hřiště

D
D

ne 23. 9. 2009 došlo k slavnostnímu otevření
dětského a sportovního hřiště. Jsme rádi , že
se nám s podporou hlavního města Prahy a evropských investičních fondů podařilo zvýšit ekologicko-estetickou hodnotu Štěrbohol a zlepšit využití volného času
mládeže, ale i dospělých. Projekt sportovní a dětské hřiště
řeší na revitalizovaném území v MČ Štěrboholy nedostatek
sportovních a rekreačních ploch pro mládež. Na ploše
uprostřed bytové zástavby vzniklo na první části hřiště
s umělým povrchem pro malou kopanou a házenou, na
druhé části dětské hřiště s atraktivními šplhacími prvky pro
děti ve věku od 6 do 14 let. Provozní řád a podrobné informace najdete na www.sterboholy.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
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ŠKOLA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – ŠTĚRBOHOLY

www.zssterboholy.cz
Školní rok 2009/2010 zahájili žáci i učitelé v novém. V první poprázdninové soutěži
nazvané „Co se tady změnilo?“ napočítali žáci čtvrtého ročníku celkem 21 změn. Mezi
ty nejvýraznější s přívlastkem nový, nová, nové patří:

…bod 15 – (zleva) Sylva Chaloupková, Lucie Ficová, Eva Nová,
Kateřina Hrnčířová, Dana Otradovcová
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Noví jsou ale i žáčci 1. ročníku, kteří byli slavnostně přivítáni na
školním hřišti za přítomnosti pana starosty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

okna + žaluzie
vstupní dveře
průchody mezi vchody
zateplení + fasáda
světla nad vchody
zvonky + domácí telefony ve třídách
výmalba téměř všech prostor školy
ubrusy ve školní jídelně
zábradlí u balkónů
toalety u školní družiny
dispozice některých učeben
bezpečnostní ochrana basketbalových tyčí
loga u vstupů
žákovské knížky
učitelé

Rekonstrukce budovy školy – bod 1, 4, 9

I když už jsme v novém školním roce, nedá mi to, abych
se nezmínila o zahradní slavnosti, která zakončovala dva
projektové týdny Praha – Karlův most a zároveň uzavírala školní rok 2008/2009. Nazvali jsme ji Karlův most v ZŠ
Štěrboholy, účast byla více než hojná a ohlasy veskrze

pozitivní. A vám, kteří jste naše živé sochy a následné
tržiště u Karlova mostu neviděli, nabízím malou ochutnávku.
Mgr.Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.
2.
3.
4.

Sv. Josef s Ježíšem
Kalvárie – sv. kříž
Sv. Jan Křtitel
Sv. Ludmila s malým Václavem

5.
6.
7.
8.

Sv. Jan Nepomucký
Sv. Vojtěch
Bruncvík
Sv. Vít

9. Sv. Václav
10. Sv. Kryštof
11. tržiště u Karlova mostu
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Prázdniny utekly jako voda
a my jsme se s nedočkavostí
vraceli do školky „v novém
kabátě“ a všichni jsme z těchto
změn měli velkou radost.
Před námi je spousta nových
zážitků, které nás v tomto školním roce čekají, ale
rádi bychom ještě zavzpomínali na všechno, co jsme
prožili ke konci školního roku a o tyto zážitky se s vámi
podělili.
Na začátku jara děti ze třídy
Medvíďátek odjely opět na týdenní
školu v přírodě ve Vřesníku. Tentokrát si hrály po celý týden na
skřítky a se skřítky. A tak měly děti
možnost seznámit se se skřítkem
Hospodáříčkem, který měl rád děti
pořádné, se skřítkem Zašupšákem,
který měl v oblibě děti trochu
nepořádné, s Postelníčkem snovým, co navštěvoval děti večer
před spaním, aby se jim dobře
usínalo, s Dopisníčkem, který nosil psaníčka od rodičů
pro potěšení, s Vodníkem přehradním, který protáhl
dětem nožičky až k přehradě Želivce, s Divoženkou
travní, která schovala dětem poklad, s Rarašem a Jezinkou dětskomilnou, kteří dětem připravili sportovní
odpoledne, karneval, spoustu soutěží a her.

Na výlet jsme se vypravili do Dinoparku v Plzni. Velcí
dinosauři nás nezastrašili, naopak, nechtělo se nám od
nich zpátky do Prahy.

Na konci školního roku jsme se rozloučili s předškoláky.
A jak ten čas letí, dnes už tyto děti sedí v lavicích první
třídy a nám zůstaly jen krásné fotograﬁe a vzpomínky.
Bc. Yvona Grunclová – zástupkyně ředitelky pro MŠ

Ke konci školního roku jsme připravili pro děti malou
školkovou olympiádu. Mladší děti ze třídy Koťátek sportovaly spíše pro radost z pohybu, děti ze třídy Medvíďátek
změřily své síly v běhu, ve skoku a hodu do dálky. Všechny
děti bez rozdílu (ať už velké nebo malé) se mohly po zásluze
potěšit z medailí a diplomů. A Co by to bylo za olympiádu
bez olympijské vlajky. Naše byla přímo medvědí.
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KLUBIŠTĚ
ANGLIČTINA HROU
V polovině září jsme zahájili v Klubišti
již třetí sezonu kurzů anglického jazyka pro děti a také pro dospělé. Výuku
kurzů v malých skupinkách vede kvaliﬁkovaná lektorka
– rodilá mluvčí.
Lekce již tradičně probíhají každý čtvrtek a letos jsme
otevřeli pro děti tyto kategorie:
14:10 – 14:45 ZAČÁTEČNÍK
● předškolní děti 3 /4 – 6 let
14:55 – 15:40 POKROČILÍ
● předškolní děti 5 – 6/7 let
Seznámení s angličtinou v těchto kurzech probíhá nenásilnou formou, jedná se o hravé lekce plné anglických
písniček, říkadel a veselých aktivit a osvojení si základních komunikačních obratů. Výuka dětí probíhá za
přítomnosti (někdy i mírné spoluúčasti) doprovodu.

15:50 – 16:35 ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY
● 7-11 let
Zaměření angličtiny je zde uzpůsobeno schopnostem školáků.
17:00 – 17:45 ANGLICKÁ KONVERZACE
Večerní kurz ANGLICKÉ KONVERZACE je určen
všem „dospělákům“,nejen maminkám na MD.

Přijďte se přesvědčit, jak u nás v Klubišti probíhají hodiny
angličtiny, zda je opravdu u nás angličtina hrou. Máme
pro vás poslední volná místa.
Informace o vámi zvoleném kurzu rádi zodpovíme telefonicky, tel. číslo: +420 733 326 756
nebo emailem: ANGLICTINA@KLUBISTE.CZ
Dáša Šebestová
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Zastupitelstvo MČ Praha Štěrboholy vyhlašuje

DĚTSKOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ

ŠTĚRBOHOLSKÁ
KAPLIČKA
Jak by měla nová kaplička vypadat?
Zapoj svou fantazii a vytvoř její návrh.

KULÍŠKOV

pro nejmenší
příprava dětí na mateřskou
školu od 2 let

ZPRÁVY Z KULÍŠKOVA
V červnu na konci školního roku jsme se rozloučili v naší
přípravce na mateřskou školu více jak s 20ti dětmi, které
od září navštěvují své nové mateřské školy. Přejeme, ať
se jim dobře daří na jejich cestě her a nového poznání.
U nás v Kulíškově pro nejmenší jsme po prázdninách
opět zahájili provoz 1. září 2009 a těšíme se na nové
dětičky, které chtějí s námi strávit čas plný her, zpívání,
malování, cvičení v tělocvičně i na hřišti a také denně
shlédnout maňáskovou pohádku.
V Kulíškově máme otevřeno pro Vaše děti každý den od
pondělí do pátku od 8:30 do 13:00 hodin.
Veškeré další informace a kontakty naleznete na našich
webových stránkách. www.predskolka-kuliskov.cz
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás!
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PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Věk:
Výtvarná technika:
Formát:
Označení práce:

od 5 do 15 let.
volná
A4
celé jméno dítěte, věk, spojení
(telefon/email/adresa)
Způsob doručení: poštou či osobně na ÚMČ
Praha Štěrboholy
Termín odevzdání: příjem výtvarných prací končí
dne 31.12.2009

Výsledky soutěže budou vyhlášeny
na výstavě všech prací, která se
bude konat v zasedací místností
ÚMČ Štěrboholy při příležitosti
vysvěcení nové kapličky.

SPORT
INFORMACE O ČINNOSTI SEKCE TENISU
SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY V ROCE 2009
I v letošním roce 2009 reprezentovala sekce tenisu SK
spolu s kopanou městskou část Štěrboholy v rámci
pražských soutěží. Soutěž se jako v minulých letech
hrála na místních kurtech pronajatých od nájemce
sportovního areálu fa Dragoun. Na domácím hřišti byly
odehrány tři zápasy a čtyři byly odehrány na hřištích
soupeřů.
Družstvo hraje III. třídu veteránské soutěže seniorů
a ve skupině „C“ skončilo na 6. místě se ziskem 8 bodů.
Výsledky byly tentokráte dosti ovlivněny zdravotními
problémy hráčů,kdy mužstvo nastupovalo s neúplným
počtem hráčů, nebo s hráči s různými zraněními.
Proto bylo družstvo ve druhé polovině doplněno
o dalšího hráče p. Antonína Tůmu. Mužstvo mělo navíc
smůlu v tom,že ve třech zápasech z celkových sedmi

remizovalo na zápasy 3:3 a přesto prohrálo a to 2x na
sety 7:6 a jednou došlo k dosud nevídané prohře,když
zápas skončil na zápasy 3:3, na sety 6:6 a gemy 43:43 a o
vítězství soupeře rozhodlo, že vyhrál jejich hráč na „1“.
Skupinu vyhrálo bez porážky velice silné mužstvo TJ Sokol Vršovice II B se 14 body před Královicemi se 13. body.
Na posledním 8. místě se s 5. body umístilo mužstvo ASTRA ZMZ. Mužstvo hrálo ve složení muži nad 45 let Tůma
Jiří – „1“,Zvonič Josef – „2“,Bláha Jiří – „3“ a později doplnil
mužstvo Tůma Antonín-„4“,ženy nad 40 let – Kadlecová
Svatava a muži nad 60 let Monček Stanislav a Ing. Václav Vaňkát. Nejvíce bodů pro družstvo opět získala naše
největší opora Svatava Kadlecová – 7 b. ,po 5. bodech získali p. Zvonič Josef a p. Monček Stanislav,p. Tůma Antonín
2 b. a po 1 bodu p. Tůma Jiří a p. Ing. Vaňkát Václav.
Vzhledem ke zkrácení návrhu ﬁnančního rozpočtu
sekce tenisu pro rok 2009 se zvažuje, zda se uskuteční
10. zimní – tzv „vánoční turnaj“,který byl naplánován na
19. 12. 2009.
Mgr. Monček Stanislav

16

SK VIKTORIA
Štěrboholy

OSLAVY 80.let
kopané
ve Štěrboholech

T
T

ýden po skončení podzimní fotbalové sezony
dne 21. 11. 2009 uspořádá SK Viktoria Štěrboholy
ve spolupráci s ÚMČ Praha-Štěrboholy ve sportovním areálu ve Štěrboholech oslavy 80. výročí vzniku
fotbalového oddílu v naší obci. SK Viktoria Štěrboholy
navazuje na dlouholetou tradici, jejíž počátky se vážou
k roku 1929, kdy byl zřejmě založen první fotbalový oddíl
v obci a fungoval střídavě samostatně nebo jako součást
společného klubu s hokejem a Sokolem.
Podle dostupných informací z dochovaných kronik obce
a Sokola a informací získaných od nejstarších členů
Sokola a kopané, je pravděpodobným rokem vzniku
oddílu kopané ve Štěrboholech rok 1929. Sport ve
Štěrboholech se od této doby provozoval zpravidla po
dvou směrech a to cvičení v Sokole a kopaná s hokejem
v oddílech SK Viktoria a HC. O sjednocení tělovýchovy
se rozhodlo v roce 1948 a došlo k němu v roce 1949.

žáků či dorostenců. Mládež postupně vedli pánové
Dörich, Kolman, Slavík, Klepiš a později pánové Edlman
a Horčík. S nedostatkem žáků, dorostenců i dospělých
se náš oddíl v malé obci potýkal pravidelně. Situace se
začala postupně zlepšovat po roce 1968, kdy se obec
stala součástí Prahy a do Štěrbohol začal jezdit městský
autobus a za náš oddíl začala hrát řada hráčů z Prahy.
V roce 1985 ukončil činnost v oddílu kopané dlouholetý
předseda p. Miloš Hájek a trenér pan Kopřiva. Předsedu
nahradil p. Jiří Bárta a sekretářem oddílu se stal p. Stanislav Monček. Oba se pak společně ujali po předchozím
absolvování trenérského kurzu vedení a trénování
mužstva. Následně se podařilo rozšířit úzké vedení
oddílu trenérem p. Františkem Černým a do výboru p.
Klepišem. V roce 1999 se podařilo A mužstvu dospělých
postoupit do I. A třídy, zatím historicky nejvyšší třídy
hrané ve Štěrboholech.

Od této doby se cvičilo a hrála kopaná v oddílech
pod společnou TJ Sokol Štěrboholy. Spolupráce mezi
oddíly a jejich činnost však nebyla na potřebné úrovni a v určitých obdobích oddíl kopané nefungoval
a oddíl hokeje dokonce zanikl. Oddíl kopané se často
potýkal s problémem nedostatku hráčů i funkcionářů
a ﬁnančních prostředků na činnost. Dvakrát dokonce
došlo i k přerušení soutěžní činnosti a někteří hráči
odešli hrát do okolních oddílů Dolních Počernic, Dolních Měcholup, Dubče a dokonce i Mníšku pod Brdy.
Po druhém rozpadu se kopaná v létě 1966 opět zapojila
do soutěží a přes různá méně či více úspěšná období
se od této doby hraje kopaná nepřetržitě. V roce 1980
postoupilo mužstvo do II.třídy a v této soutěži hrálo až
do roku 1998, kdy postoupilo do I.B třídy. Na vzestupu
výkonnosti mužstva se v této době podílel zejména první
kvaliﬁkovaný trenér kopané ve Štěrboholech pan Jaroslav Kopřiva. V tomto dlouhém období se do soutěží
zapojují i různá mládežnická družstva podle dostatku
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Kopaná se ve Štěrboholech hrála dle získaných informací na čtyřech hřištích a to v prostoru při dnešní ulici
Ústřední a Slibné, dále u ulice Nepravidelná a od roku
1943 na místě současného travnatého hřiště a po nové
výstavbě na stávajícím hřišti i na hřišti s umělou travou
ve vybudovaném sportovním areálu.

Nyní je součástí SK Viktoria Štěrboholy fotbalový oddíl
s tenisovou sekcí a oddíl volejbalový. V současné době
jsou do fotbalové sezóny 2009/2010 přihlášeny 3 týmy
dospělých a 2 týmy mládeže. V současnosti je předsedou
SK ing. Václav Vaňkát a předsedou fotbalového oddílu
p. Karel Horčík.
Oslavy bychom rádi udělali jako zavzpomínání na
staré časy, ale hlavní důraz bychom obrátili k budoucnosti naší kopané, tzn. k oběma mládežnickým týmům,
jejichž hráči snad vytvoří kostru budoucích týmů pro
další kulaté oslavy. V rámci plánovaných oslav se proto
uskuteční přátelské zápasy obou mládežnických týmů
a v závěru odpoledne za umělého osvětlení budou
oslavy zakončeny zápasem „A“ týmu s atraktivním
soupeřem Pivrncovou jedenáctkou, která se představí
s výběrem významných sportovních a kulturních osobností.

PROGRAM OSLAV:
13:00 slavnostní zahájení
14:00 zápas mladší přípravky
15:30 zápas starší přípravky
17:15 A tým – Pivrncova jedenáctka
V průběhu oslav bude probíhat doprovodný zábavný
program pro děti, dále se bude možné dozvědět něco
z historie klubu a kdo bude mít zájem, může si zakoupit upomínkové předměty – klubové odznaky, dresy,
vlaječky apod.
Doufáme, že v době oslav již bude na kontě našich
dospělých týmů více vítězných zápasů, neboť vstup
do této sezóny se jim moc nepovedl. Hlavně u A týmu
dospělých, který byl po svém celkovém 3. místě v minulé sezóně považován za jednoho z favoritů Pražské
1.A třídy, jsou dosavadní výsledky poměrně velkým
zklamáním! Určitou zajímavostí je skutečnost, že
v našem A týmu působí i několik zahraničních hráčů.
Jeden hráč je ze Slovenska, jeden z Francie a jeden
je původem ze Španělska, ale bohužel nyní působí
dlouhodobě pracovně mimo Prahu a do zápasů nenastupuje.
Naopak velkou radost nám letos dělají obě mládežnická
družstva. Neobyčejných výsledků dosahuje mladší
přípravka, která vyhrála všech 6 mistrovských utkání,
ke kterým zatím nastoupila, s některýmí impozantními výsledky: Štěrboholy x Zličín B 20:0, Štěrboholy x
Šeberov 23:1.

Velmi dobře začala i starší přípravka, která vyhrála
5 soutěžní utkání ze 6-ti a utkání v Šeberově vyhráli 11:0
a Cholupice porazili dokonce 12:0!
Tyto výsledky si zaslouží jistě velký potlesk a zároveň je
vidět práce profesionálních trenérů mládeže pana J. Lodina a pana M.Caudra.
Přijďte se i Vy podívat a podpořit naše dospělá
i mládežnická družstva a Vy, co máte doma malé budoucí sportovce, zastavte se za námi – nábor dětí do
oddílu kopané probíhá nepřetržitě v průběhu tréninků
v pondělí, středu a čtvrtek odpoledne na hřišti ve sportovním areálu.
Rozpisy zápasů, průběžné tabulky a aktuality z činnosti
klubu lze nalézt na našich internetových stránkách www.
skviktoriasterboholy.cz.
Na závěr bychom chtěli oslovit všechny z Vás, kdo byste
měli zájem pracovat v našem oddíle, nebo se podílet jinou formou podpory na činnosti fotbalového oddílu i celé
SK, abyste přišli mezi nás. Doufáme, že k nám najdete
cestu při oslavách dne 21.11., na které Vás tímto článkem
za výbor FO a výbor SK zve ing. Zdeněk Edlman.
(výtah z historie zpracován z podkladů p. S.Mončeka)
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TJ SOKOL
Štěrboholy

TĚLOCVIČNA ROZPIS

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

Ženy – Aerobic 19,00 – 20,00

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

19,00 – 20,00

Rodiče a děti

17,00 – 18,00

Zdravotní cvičení
– senioři

18,00 – 19,00

Všestrannost
žákyně

17,00 – 18,00

Všestrannost žáci

16,00 – 17,00

Nohejbal

18,00 – 20,00

Volejbal smíšený

17,00 – 19,00

Všestrannost
žactvo 3 – 6let 17,00 – 18,00
JUDO dospělí 18,00 – 19,00

18,00 – 19,00

ZŠ a MŠ
Štěrboholy 11,00 – 12,00 11,00 – 12,00 11,00 – 12,00 11,00 – 12,00
Agentura Kroužky 14,45 – 15,30
FOD – Klokánek

15,00 – 16,00

15,00 – 16,00

TENISOVÁ ŠKOLA
– DĚTI

15,00 – 18,00

SK VIKTORIA
přípravka fotbal 15,30 – 17,00
SK VIKTORIA muži
kopaná

15,30 – 17,00
20,00 – 22,00

Pozemní hokej
– Smolík

19,00 – 22,00

Muži – ﬂorbal
Muži – sálová
kopaná

20,00 – 21,00
19,00 – 20,00
TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
dotované hodiny
placený pronájem
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10,00 – 12,00 9,00 – 11,00

KLUB

SENIORŮ
Naši senioři si trénují svou mysl a paměť - vymýšlí
speciální cvičení a texty pro takzvané „MOZKOVÉ
MASÁŽE“ tentokrát na PÍSMENO „D“
Dříve dodávala Druchema do drogerií dostatek desinfekcí. Díky důvěře domovních důvěrníků dodávala do
domů dostatečné dodávky desinfekčních druhů DDT.
Dnes družstvo „Deratizace“ dokáže dokonale dohlédnout,
doporučit deratizační doplňky, dále dokáže dodat dělníky,
dělající důkladně deratizaci, dezinfekci do domovů
důchodců, drážních domků, dolů, depa, do dopravy,
do dílen. Důsledně deratizuje domy, dané do držení
dělníkům, dojíždějícím do dvorů, dělajícím demontáže
dovážených debordelizací dodaných domácnostmi.
Dostatečným doporučením družstva „Deratizace“ dva
diplomy, dále desítky děkovných dopisů.
Družstvo doplňovalo dělníky – dali důvěru doporučenému
doktorovi. Dlouhovlasý donchuán doktor Drahoslav
Doskákal, diplomat, dříve důvěrník dvorní dámy dvora Doprčicského dopomůže dostupnými drezurami,
doučováním, doškolováním, dosáhnout disertačního
dokladu (doktorátu) debilům, delikventům, deviantům
doufajícím dosažení dobrého důlku. Dá dobré
doporučení do dlaní dojemně děkujících darmošlapů.
Dozajista dopomůže doplnit dotazníky. Domluví datum dodání dokladů. Domluva dopadla dobře – dostali
doporučený dopis: „ Dne 9. 9. dopoledne dostanete dokonalé dílenské dresy, doplníte dělníky deratizéry, dobírající dovolenou. Důležitá dochvilnost, další dle dohody.
Díky, dobrý den. Družstvo „Deratizace“ Dalskabáty, Dolní
10, dílovedoucí Drahokoupilová.“
Štěrboholští senioři

Interiéry naší klubovny
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nedaleko Europarku
Navštivte Solnou jeskyni v blízkosti nákupního centra Europark.
Jedna hodina v čistém ionizovaném ovzduší
je srovnatelná s třídenním pobytem u moře
a má příznivý vliv na psychiku a zdraví dětí i dospělých.
Pobyt v solné jeskyni příznivě působí při léčbě následujících chorob:

ı onemocnění horních cest dýchacích
ı astma
ı alergie
ı dermatologické problémy
např. lupénka, atopické ekzémy
ı akné, celulitida
ı srdeční a cévní choroby
ı poruchy krevního oběhu
ı snížená funkce štítné žlázy
ı poruchy nervového systému
ı onemocnění a poruchy zažívacího traktu
ı stavy přepracovanosti
ı poruchy imunity
Otevírací doba:
po – pá: 10:00 – 20:00
so – ne: 14:00 – 19:00

Vyhrazené hodiny pro rodiče s dětmi:
po – pá: 10:00 – 17:00
so – ne: 14:00 – 17:00

Procedura začíná každou celou hodinu a trvá 50 minut.
Ceník:

www.jeskyne.ueuroparku.cz
K Valu 9, 102 00 Praha 10 Štěrboholy
tel: +420 720 186 200
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ı dospělí 160,- Kč / 50 min,
– permanentka na 10 vstupů 1.250,- Kč
ı děti od 6-ti do 15-ti let, důchodci a ZTP 120,- Kč / 50 min.
– permanentka na 10 vstupů 1.000,- Kč
ı dítě do 6-ti let v doprovodu dospělého zdarma / 50 min.
– druhé dítě do 6-ti let v doprovodu dospělého 40,- Kč / 50 min
ı pronájem jeskyně max. 9 osob 1.000,- Kč / 50 min
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inzerce

JAZYKOVÁ ŠKOLA
Dana Hanušová
Poskytujeme moderní výuku
němčiny, francouzštiny
a angličtiny na těchto adresách:

Praha 10

» Štěrboholy, Nepravidelná 9
- individuální výuka a skupiny
do 4 osob

» ZŠ V Rybníčkách (na Skalce)
- večerní kursy pro skupiny
nad 6 osob
Zápis a informace tel.:
242 487 470, 728 271 605

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

Praha 7 – Letná
Ovenecká 3
tel.: 233 377 194

www.atropos.cz

Ceník inzerce ve zpravodaji ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát B5)
soukromá inzerce nepodnikající
1 str.

podnikatelská inzerce

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
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