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ok 2010 už odkrajuje druhý měsíc ze
svého času a připravil nám hned na začátku
pěknou sněhovou nadílku
– slovy Jarka Nohavici:
„To mokré bílé svinstvo
padá mi za límec
už čtvrtý měsíc
v jednym kuse
furt prosinec ...”

Takovou zimu a takový příval sněhu si pamatují starší
spoluobčané někdy před 17, 18 lety.
Se sněhem úzce souvisí úklid chodníků.O chodníky v naší
městské části se na základě uzavřené smlouvy stará ﬁrma NOBUR s.r.o.. Snažila se udržet chodníky schůdné,
někteří občané nebyli úplně spokojeni, ale musím konstatovat, že v rámci Prahy patřily naše chodníky k těm
lépe uklizeným. Chtěl bych poděkovat občanům a vlastníkům nemovitostí k chodníkům přilehlých, kteří nečekali
a nehledě na nový „chodníkový zákon“ vzali do rukou koště, hrablo a chodník před svým domem uklidili. Zároveň
bych rád poděkoval ﬁrmě Teskahor, která zajišťovala úklid
vedlejších komunikací v celé městské části .
Činnost současného zastupitelstva se přehoupla do
posledního roku svého volebního období a před námi
je ještě mnoho, co bychom chtěli ve Štěrboholech
vykonat.

CO NÁS V LETOŠNÍM ROCE ČEKÁ?
Jako první budou v dubnu již po několikáté za spolupráce Úřadu městské části a mateřského centra Klubiště pohádkový les a pálení čarodějnic, v červnu akce
– obnovení tradice „Štěrboholské poutě“ , v rámci které bude zprovozněna nová Zvonice. Po dobu školních
prázdnin pak bude pokračovat rekonstrukce školky
a školy.
Naše městská část obdržela od Magistrátu hl.m.Prahy
účelovou dotaci na dobudování zázemí fotbalového
hřiště a kabin, která by měla být vyčerpána do konce
roku 2010, takže se naši fotbalisté dočkají cca po 30
letech důstojného zázemí.. Hlavní událostí letošního
roku, co se stavebních úprav týká, bude celková rekonstrukce ulice Ústřední, včetně dešťové kanalizace,
chodníků a veřejného osvětlení v celkové délce od ulice Slibná po ulici Novoštěrboholská. Tato akce probíhá
v režii MHMP – odboru městského investora. Vznikne
zde několik nových přisvětlených přechodů pro zajištění bezpečnosti chodců a nová zastávka hromadné
dopravy. Ve spolupráci s ﬁrmou Europark pracujeme
na zkvalitnění autobusové dopravy v naší městské části
a na společném projektu výstavby nového chodníku
od Europarku k Auto ESA – v místě,kde si občané sami
vyšlapali cestičku.
Práce je před námi opravdu mnoho..Přeji nám všem
sílu a pevné nervy a prosím o trpělivost a ohleduplností, zejména při dopravním omezení po dobu rekonstrukce ulice Ústřední.
František Ševít – starosta
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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.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení říjen, prosinec , leden
schvaluje
● poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 tis. Kč
SK Viktoria Štěrboholy na akci „80 let fotbalu ve Štěrboholech.“ Dotace podléhá vyúčtování s rozpočtem
městské části za rok 2009.
● úpravy rozpočtu městské části Praha – Štěrboholy
na rok 2009 – příloha č. 1 tohoto usnesení
● pronájem části pozemku parc.č. 53 v k. ú. Štěrboholy
společnosti INGBAU CZ s.r.o. se sídlem S. K. Neumanna 2708, Pardubice za účelem umístění mobilních
buněk a kontejnerových skladů za těchto podmínek:
● doba nájmu: 2 roky
● cena nájmu: 5 000 Kč/měsíc
● nájemce není oprávněn pronajmout pozemek třetí
osobě.
● námitky ke konceptu nového Územního plánu hl.
města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
● poskytnutí zálohy na provozní dotaci příspěvkové
organizaci Základní škole a Mateřské škole, Praha 10
– Štěrboholy ve výši 300 000 Kč
● poskytnutí ﬁnanční dotace ve výši 30 000 Kč TJ Sokol
Štěrboholy na činnost v roce 2010. Dotace podléhá
vyúčtování s rozpočtem městské části za rok 2010.
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● prodloužení nájemní smlouvy č. 2/2005, uzavřené
dne 16.3.2005 se společností Bigboard a.s. o nájmu
částí pozemku parc.č. 375/1 v k.ú. Štěrboholy o 5 let
za cenu 150 000 Kč za jedno reklamní zařízení.
● prodloužení doby výpůjčky pozemku parc. č. 328/1
v k. ú. Štěrboholy – hřiště na kopanou, zapůjčeného
SK Viktoria Štěrboholy do 31. 12. 2025.
● pronájem kanceláře ve 2. nadzemním podlaží přístavku sportovní haly (v pasportu místnosti označené čísly 227 a 228) paní Štěpánce Richterové, Na Farském
1076, Zruč nad Sázavou, IČ: 68032773 za účelem
poskytování fotograﬁckých služeb s účinností od 1. 2.
2010.
● původní navrhovanou variantu č. 1 dopravního opatření v průběhu dalších etap rekonstrukce komunikace Ústřední tj. úplná uzavírka Štěrbohol pro veškerý
provoz s výjimkou dopravní obsluhy.
posoudilo
● cenové nabídky na projekt stavby nové zvonice
v městské části Praha – Štěrboholy podané ﬁrmami Ing. František Rajdl, Ing. Pavel Kašpar a ATELIER
RENO s.r.o., obsahující geodetické zaměření, zpracování studie návrhu zvoničky v několika alternativách, zpracování projektové dokumentace pro sta-

vební povolení, zpracování projektové dokumentace
pro realizaci stavby a provádění inženýrské činnosti,
směřující k vydání stavebního povolení.

rozpočtového provizoria v roce 2010 řídit zásadami,
schválenými usnesením Rady hl. m. Prahy č. 922 ze
dne 21. 7. 2009 – příloha č. 2 tohoto usnesení.

zadává
● zakázku „Projektové práce pro stavbu nové zvonice“
společnosti ATELIER RENO s.r.o. se sídlem Praha 2,
Václavská 10 za nabídkovou cenu 190 070 Kč bez DPH,
neboť její nabídka je ekonomicky nejvýhodnější.

zamítá
● žádost společnosti Outdoor Akzent s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 348/4 v k.ú. Štěrboholy
za účelem umístění reklamního zařízení, neboť má
v předmětné lokalitě jiný záměr.

stanoví
● pravidla pro hospodaření městské části Praha – Štěrboholy v době do schválení rozpočtu na rok 2010.
Městská část Praha – Štěrboholy se bude v období

žádá
● o úpravu změny územního plánu Z 1675/07 na
pozemku parc. č. 348/7 v k. ú. Štěrboholy ve smyslu
zachování zeleně v původním rozsahu.

ROZSVÍCENÍ

vánočního stromu
„Malé ohlédnutí za prvním rozsvícením Vánočního stromku ve Štěrboholech.” Stromek
je nově vysazen a velikostí je ještě opravdu stromkem. Součástí akce bylo i malé tržiště.
Při slavnostním rozsvícení v 17,00 hodin, nám děti ze školky zazpívaly koledy – bylo
trochu zima, ale to nám nevadilo. Pro děti byl přichystán čaj a pro rodiče něco
ostřejšího v podobě svařáčku a medoviny. Vznikla nám další nová tradice v naší
městské části, ke které bychom se v budoucnu chtěli pravidelně vracet.
Zastupitelé MČ
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INFORMACE

stavební komise

REKONSTRUKCE ÚSTŘEDNÍ 2.ETAPA
Předpokládaný termín zahájení druhé etapy je naplánováno od 9. 3. 2010 do 15. 6. 2010 Uzavírka ulice Ústřední
v oblasti mezi ulicemi K Učilišti a Nedokončená.
Štěrboholy budou NEPRŮJEZDNÉ, pouze vjezd dopravní obsluze povolen Objízdná trasa BUS 163 bude vedena
ulicí Pod Areálem, Nad Horizontem, Upravená a K Lesíku. Děkujeme občanům a projiždějícím naší městskou částí
za trpělivost.
Ing.Jaroslav Malina,
předseda stavební komise

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVKY PRO LINKY Č. 163 A 553
LINKA Č. 163

LINKA Č. 553 (ŠKOLNÍ LINKA)

Vedení trasy:
● směr Štěrboholy, resp. Bezděkovská: do zastávky
„Ústřední“ beze změny a dále Ústřední vpravo – Pod
Areálem – přímo Nad Horizontem – vlevo K Lesíku
– druhou ul. vpravo Ústřední (tj. vedlejší souběžná
ul. s hlavní) – přímo Ústřední a dále po své trase

R ÁNO

● směr Depo Hostivař: do zastávky „Štěrboholy“
beze změny a dále Ústřední – vlevo Upravená – přímo Nad Horizontem – přímo Pod Areálem – vlevo
Ústřední a dále po své trase

Zastávky
přemisťuje se :
● U Slunce – směr Škola Dubeč: z ul. Ústřední do ul.
Pod Areálem, 10 m před sloup VO č. 018379, spol.
s linkou č. 163 (směr Štěrboholy)

Zastávky
přemisťuje se:
● U Slunce – směr Štěrboholy, resp. Bezděkovská: z ul.
Ústřední do ul. Pod Areálem, 10 m před sloup VO č.
018379

zřizuje se : mezi zastávkami „U Slunce“ a „Škola Dubeč“
● U Samoobsluhy – směr Škola Dubeč: z ul. Ústřední
do ul. Pod Areálem, 2 m za sloup VO č. 009819, spol.
s linkou č. 163 (směr Štěrboholy)

● U Slunce – směr Depo Hostivař: z ul. Ústřední do ul.
Pod Areálem ke sloupu VO č. 018378

ODPOLEDNE

● U Samoobsluhy – směr Štěrboholy, resp. Bezděkovská: z ul. Ústřední do ul. Nad Horizontem, 2 m za
sloup VO č. 009819, k provizorně vybudovanému
nástupišti
● U Samoobsluhy – směr Depo Hostivař: u ul. Ústřední do ul. Nad Horizontem, 5 m před vchod do domu
č. 259/11
● Drobná – směr Štěrboholy, resp. Bezděkovská: z ul.
Ústřední do vedlejší souběžné ul. Ústřední, cca 26 m
za křižovatkou s ul. K Lesíku, 25 m za přechod pro
chodce, 13 m za VO č. 010014, k domu č. 63/42
● Drobná – směr Depo Hostivař: z ul. Ústřední do ul.
Upravené 1m před vchod do domu č. 248/15
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Vedení trasy:
● směr Škola Dubeč: … Ústřední vpravo – přímo Pod
Areálem – přímo Nad Horizontem – vpravo K Lesíku
a dále po své trase

Vedení trasy
● směr U Slunce: … K Lesíku – vlevo Nad Horizontem
– přímo Pod Areálem – vlevo Ústřední a dále po své
trase
Zastávky:
zřizuje se : mezi zastávkami „Škola Dubeč“ a „U Slunce“
● U Samoobsluhy – směr U Slunce: z ul. Ústřední
do ul. Nad Horizontem. 5 m před vchod do domu
č. 259/11, spololečně s linkou č. 163 (směr Depo Hostivař)
přemísťuje se
● U Slunce – výstupní: z ul. Ústřední do ul. Pod Areálem ke sloupu VO č. 018378, spololečně s linkou
č. 163 (směr Depo Hostivař)

trasa BUS 163, 553

uzavřený úsek
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HISTORIE

P
P

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

Obecní majetek
movitý mela obec koncem roku 1934 pouze – zařízení
obecní úřadovny:
● stůl, 15 židlí, skříň a regál včetně zákoníků a příruček
Nemovitý pak uveden jest takto:
● čp.: 24. obecná škola
● č.kat.: 296 – mrchoviště na Ladech, které užívá strážník ve výměře 33 a 23 m2
● č.kat.:224 louka ve výměře 53 a 70 m2 a je pronajata
za ročních 335 Kč do r. 1940
● č.kat. :132 ve výměře 13 a 02 m2
● č.kat. : 133 ve výměře 18 a 92 m2
● č.kat. :134 ve výměře 18 a 82 m2 vše louka koupena
v r. 1932 od pí Otilie Chitzové za 20 000 Kč je pronajímána ročně za 200 Kč.
● č.kat. :141 ve výměře 2 a 55 m2, louka
● č.kat. :155 ve výměře 2 a 30 m2 byla směněna s Jaroslavem Sluníčkem z čp.13 za uličku mezi čp. 12 a 13.
● č.kat. :142 ve výměře 2 a 41 m2
● č.kat. :154 ve výměře 2 a 91 m2 louka. Tato předešlá
čtyři č.kat. užívá strážník, jako součást platu.

Dluhy obce koncem r. 1934 byla zápůjčka 70 000 Kč
u Řemeslnické záložny v Uhřiněvsi, které se užilo k zřízení kanalizace, o níž bude řeč v normálním roce 1935.
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NA POKRAČOVÁNÍ
Strážníky
byli podle zápisu ze dne 31. XII. 1895. „Obecní výbor
přijmul sluhu obecního za plat 100zl ročn. služného
a 3 míry pole na vydržování konce-pod výminkami,
že musí 3x za den zvonit, pak musí všechny posílky
po obci a k úřadům, dále musí zastávat po obci hlídku
od 10 hodin večer do 4 hodin ráno. A přijmuv obecní
výbor jednohlasně do obecní služby Václava Šimona,
zdejšího příslušníka od 1. ledna 1896.“ Tak zapsáno
v knize protokolů. Před tímto byl sluhou Václav Musil
z čp. 1. Dne 21.února 1915 byl za onemocnělého strážníka Václava Šimona ustanoven provisorně Alois Horčík nar. 15. 7. 1868 ve Štěrboholech za měsíční služné
42 Korun. Později po smrti Václava Šimona dány mu
k užívání parcely, o nichž je řeč na str. 30 této kroniky.
Spojení se světem
Obcí vede okresní silnice do Hostivaře, do Dubče, do
Dolních Počernic a do Kyj. Nejstarší část silnice od dvora na zemskou silnici, již byla ostavena v r. K Dolním
Počernicům byla zřízena v r. 1894 a k Dubči v r. 1902.
Do Kyj vlastně jen na hranice katastru k cihelně čp. 78.
jež patří nyní dědicům po zemřelých manželích Valtru
a Otilii Chitzových byla postavena k žádosti těchto, aby
cihelna měla lepší spojení než cestou, v níž se topily
v čas mokra povozy až po nápravy.
Poštovní úřad
pro naši obec je v Dolních Počernicích. Zřízenec – listonoš přináší poštu jednou denně.

Telefon
v obci měl první František Werner, továrník v čp.51
z něhož v r. 1934 přenesen do novostavby čp.5. Dalším
majitelem Josef Křen, obchodník dobytkem a řezník
v čp. 45 pak úřad potravní daně a konečně Leopold
Klinger, nájemce dvora Chitzových a vlastník čp. 4
a novostavby na bývalém spáleništi čp.135 kam byl telefon přenesen ze dvora čp.20.
Autobusové spojení obstarávají vozy ČSD (čsl.stát.
drah), poštovní správy, soukromé, které mají zastávku
úřadu potravní daně. Možno jeti do Úhříněvsi, Radešovic, Kostelce nad Černými lesy, Kutné Hory a Sázavy,
Ondřejova, Chocerad. Z Dolních Počernic taktéž autobusy do Úval, Českého Brodu, Plaňan a Kolína. Mimo
to blízkost železnice-stanice Hostivař na Wilsonově
dráze a Dolní Počernice zastávka Běchovice stanice na
Masarykově dráze a blízkost centrálních nádraží v Praze umožňují spojení s celým světem.

Členové Sboru dobrovolných hasičů doprovodili ho
na poslední cestě. Druhý Werner, žije dosud a je majitelem továrny úzkokolejných drah. Velikou a vytrvalostí
nezlomnou vůli propracoval se k samostatnému podniku. Dnes, kdy 62 let sedí na jeho šíji, je neobyčejně
ještě čilý a živý, mající velice málo potřeb – nezmar
v práci. Prvému zemřelému čest a pokoj popelu jeho
druhému mnohá léta jeho pokračování plodného
a tvrdého života.
Tímto uzavřena všeobecná část kroniky, vepsaná na
str. 1. – 37.
Druhá část má pověděti kus historie, jak získána
z archivu země české.
Třetí část budou léta 1914 – 18
Čtvrtá část pak léta 1919 – 34
Pátá část historie jednotlivých čísel popisných domů.
Šestá část teprve řádný r. 1935.

Radiových přijímačů je v obci 80 různých druhů. Šíří
vzdělání a zdvihají úroveň našich občanů.
Vynikající občané-rodáci nejsou. Zmíniti se však
musím o dvou: Stehlík Josef a Werner František. Prvý
truhlář a obchodní zástupce. Bydlil v čp. 1. Druhý Werner František tehdy v r 1897 kovář zaměstnaný v Praze a bydlící v čp. 25 – nynější továrník. Ti dva založili
v hostinci u Stachů stolní společnost Rozkvět, která
měla čeliti rozmáhajícímu karbanu a nemírnému pití
a připoutati omladinu ke knize a učiti společenskému
chování. Kupovali knihy a časopisy, podporovali snahy
Ústřední Matice Školské, jejíž pokladnička visela nad
stolem. Tito dali popud k založení Sboru dobrovolných
hasičů a činnost tohoto spolku kryje se pak s činností
Rozkvětu, který pak zaniká. Knihovna obecní vznikla ze
Sborové a ta z knihovny Rozkvět. Z těch dvou nežije
Stehlík. Zemřel r. 193? Ve Strašnicích.
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ŠTĚRBOHOLY

V DATECH HISTORIE
ROK 1909 – HASIČI

ROK 1910 – ŠKOLA

Dne 26. 4. 1909 za vyčištění stříkačky po požáru v Dolních Měcholupech, byla vyplacena částka 3,- Koruny.

Poněvadž Zemská školní rada stavěla se zamítavě k žádosti
obce naší a všelijaké průtahy úmyslně z návodu a k přání
řídícího učitele Julia Janče z Kej, sepsána byla žádost k císaři Františku Josefovi. S tou odešli dříve k zemské školní radě
zdejší občané: Straka Bedřich, Jan Moravec v černých úborech a v cylindrech a hle. Mocný referent Zemské školní
rady kapituloval a příští nové měření dne 12. 12. 1912 konané, přineslo povolení expositury. O cestě vypravovalo se
dlouho: mrzlo, sníh létal a naše deputace musela si cylindry na hlavě ženskými šátky převázat, aby jim je vítr nevzal.
Snesli všechny narážky neboť viděli, že prosadili mnoho.

ROK 1909 – VYPOVĚZENÍ Z OBCE
Ze zápisu obecního výboru ze dne 10. 6. 1909. Na
základě § 11 obecního zřízení o zdržování v obci vypovídá se pro úhonný život z obce zdejší pan Josef J. a sice
pro zločin krádeže dle § 171 a 174 trestního zákona na
1.měsíc těžkého žaláře s dvěma posty odsouzeného
asice v 48 hod. od doručení tohoto usnesení.
Dále se vypovídá z obce paní Marie S., která se vypovídá z obce zdejší pro život úhonný jelikož žije v konkubinátě a vede v domácnosti a se sousedy život pohoršlivý
do 14. srpna 1909 do kteréžto doby musí obec zdejší
opustiti i se svou dcerou, která též žije v konkubinátě.

ROK 1909 – ADJUNKT VELKOSTATKU
Dne 11. 7. 1909 byl za přispívajícího člena sboru Dobrovolných v obci přijat pan Antonín Rathaus – adjunkt
zdejší velkostatku ve Štěrboholech.

ROK 1909 – HASIČI
V lednu r. 1909 byla z pokladny hasičstva vydána částka
5,- Korun za psací potřeby, poštovní známky a různé.
Do hasičské pokladny byla listopadu r. 1910 uložena
částka 5,- Korun, jako výtěžek z Mikulášské zábavy.
V dubnu r. 1910 byla z hasičské pokladny vydána částka
1.20,- Korun za jeden kus lucerny ku stříkačce.

ROK 1910 – CHUDINSKÁ PODPORA
Dne 17. 4. 1910 byla vyplacena paní Marii Kalašové (76
roků staré) ku práci neschopné, chudinská podpora
v obnosu 4 Korun měsíčně.
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ROK 1911 – NÁVŠTĚVA U FRANTIŠKA JOSEFA I.
Ze zápisu obecního výboru ze dne 19. 11. 1911. K žádosti
o audienci k jeho Císařskému a královskému Veličenstvu
Františku Josefovi I. do Vídně vylosováni zástupci a to
pan Jan Makovec, Alois Sluníčko a Bedřich Straka, kteří se
činí zodpovědnými za zastoupení této audience. Vzniklé
výlohy s touto cestou se hradily z obecní pokladny.

ROK 1912 – OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Okrašlovací spolek byl založen dne 14. 1. 1912. Předsedou byl zvolen pan Václav Kuchař. Jmění spolku činilo
15.38 Korun. Náměstkem byl zvolen pan Josef Karaﬁát.
Spolek měl 19 členů. Okrašlovací spolek vysadil v obci
několik stromů. V roce 1913 dostal místní strážník odměnu 10 Korun za oplétání a ochranu stromků.

ROK 1912 – HASIČI
Z pokladny hasičské byla dne 30. 12. 1912 vydána částka
3.50 Korun místnímu strážníkovi za obchůzku na schůze hasičstva v obci. Jednalo se o sedm obchůzek na
schůze hasičstva.

ŠKOLA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – ŠTĚRBOHOLY
PŘEDVÁNOČNÍ
VÝLET
Dne 21. 12. 2009 podnikla
ZŠ Štěrboholy předvánoční výlet. Výlet to nebyl jen
tak ledajaký. Paní ředitelka totiž zajistila prohlídku KONĚPRUSKÝCH JESKYNÍ, kam noha obyčejného smrtelníka
v zimních měsících nevkročí. Byla to opravdu prohlídka
jen pro „vyvolené“ – a těmi jsme byli právě MY!

Vše začalo v 8 :00 hodin ráno před školou na prosluněném parkovišti (14 dnů předtím slunce nesvítilo!). Jízda
proběhla hladce a kolem půl desáté jsme si to vykračovali k jeskyním. Tam na nás již čekali a ochotně se nás
ujali dva průvodci. Prohlídka nás okouzlila a vše bylo
zpříjemněno také teplotou v jeskyních (asi 8°C oproti venkovním -8°C). Takže jsme se kochali, mnohému
přiučili a dokonce i ohřáli. Po prohlídce nám vyhládlo
a tak jsme před jeskyněmi vyndali svačinky, které nám
připravily maminky.
Ale to byl náš výlet teprve v polovině. Čekalo nás ještě
zastavení v MUZEU BETLÉMŮ pod hradem Karlštejn.
Betlémy zaujaly opravdu každého. Obdivovali jsme
například betlém perníkový, mechový, keramický,
s nadpřirozenými bytostmi a spoustu jiných. Nejkrás-
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nější podívaná byla na pohyblivý betlém, který byl hezkou tečkou za naším zimním putováním. Někteří ještě
nezapomněli koupit suvenýr a náš předvánoční výlet
byl u konce.
Pak už jsme jen nasedli do autobusu a příjemně unaveni a plni dojmů se těšili domů.
Mgr. Lucie Ficová
učitelka ZŠ Štěrboholy

HRAJEME SI U VODY ANEB „VODNÍ ŘÍŠE A VODNÍKOVA CHÝŠE“
Krásný podzim na počátku školního roku nás inspiroval k prvnímu výletu pro
děti. Ale v den, kdy nás
u hráze počernického rybníku čekal vodník Šupinka, od rána pršelo. Vysvětlovali
jsme si s dětmi, že tak to asi má být, protože vodník má
vodu rád a tak si to zkrátka zařídil, aby mu neoschly šůsky
fráčku. Děti byly zvědavé, s kým se setkají, kdo na ně
bude čekat a cestou autobusem si o tom vesele povídaly.
V počernickém lesoparku pak netrpělivě vyhlížely vodníka Šupinku, který přestal střežit svůj rybník, aby s námi
pobyl celé dopoledne a seznámil děti s celým svým vodním královstvím. Děti se v rámci různých her dozvěděly
spoustu zajímavostí o zvířátkách a rostlinkách u rybníku
i v něm, poznávaly hmatem rybí šupinky a svlečenou
kůži hada, zahrály si hru „Co do rybníku nepatří“, určovaly vlastnosti vody, závodily ve skocích jako žabky nebo
v „letu“ jako vážky. Nakonec vodník Šupinka půjčil dětem
rybářské pruty a děti – rybáři měly za úkol vylovit rybky
na magnetech. Rybářům to dalo trochu práce, ne každá
rybka se chtěla dát chytit. A zatímco si vodníček liboval
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mezi kapkami deště, my jsme už dostali chuť na dobrý
oběd a trochu toho teplíčka u nás ve školce. Vodníkovi
jsme poděkovali, rozloučili se s ním a domluvili si další
setkání, tentokrát s jeho kamarády lesními skřítky, kteří
nás na jaře provedou pro změnu lesním královstvím.

BOBŘÍKOVA ŠKOLA ZDRAVÝCH ZOUBKŮ
Škola hrou, to není jen prázdné heslo. Vše co si děti
spojí s praktickou činností a ještě formou prožitku a hry,
stane se pro děti zapamatovatelnější. A tak se děti měly
možnost prostřednictvím akce „Bobříkova škola zdravých zoubků“ seznámit se vším, co prospívá a naopak
škodí jejich zoubkům. První část byla vzdělávací, kdy se
děti formou vzájemné komunikace dozvídaly o tom, jak
si správně čistit zoubky a vyzkoušely si krouživé pohyby

na velkých plastových modelech. S paní doktorkou,
která neměla bílý plášť a naopak přišla v doprovodu
huňatého bobříka, si povídaly o tom, které potraviny
zoubky kazí, o zdravých a nemocných zoubcích a na
obrázcích mohly děti vidět, jak vypadá zkažený zoubek, kterému už žádný pan doktor nepomůže.
Moderátorkou celého pořadu byla zkušená Magdalena
Reifová, kterou děti znají z Kouzelné školky a která se
atraktivní formou postarala o udržení pozornosti dětí
a v druhé části o hudebně-zábavní program.
Cílem akce „Bobříkova škola zdravých zoubků“ bylo
přiblížit a vysvětlit dětem chybný názor, že pečovat
o mléčné zoubky není potřeba, neboť nám stejně vypadají a na stálo budeme mít zuby druhé. Bohužel právě
zanedbání péče o mléčné zoubky se může vymstít.
Pokud totiž musí stomatolog zkažené mléčné zoubky
dítěti vytrhat, ztrácejí tak svou hlavní funkci tzv. „držiče
místa“ pro druhé zuby a ty již nemusí narůst správně.
V rámci prevence zubní kazivosti k nám do mateřské
školy dochází dvakrát do roka i zubní lékařka, která prostřednictvím paní učitelek zpětně informuje rodiče o případných nálezech a nutnosti ošetření na stomatologii.
Bc. Yvona Grunclová
zástupkyně ředitelky pro MŠ

ZÁPIS
do mateřské školy
pro školní rok 2010/2011
dne 7. dubna 2010 od 14.00 do 17.00 hod.

K ZÁPISU JE TŘEBA:
● dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ nastoupit
● vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců
doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem
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KLUBIŠTĚ
ANGLIČTINA HROU 11. 2. 2010 – 24. 6. 2010
Pozor, zápis na II. pololetí právě začíná.
Přihlaste se včas!
Ve II. pololetí můžete začít i Vy s výukou
angličtiny! Jedná se o samostatné studijní
období, nenavazuje přímo na tématické
bloky z minulého pololetí. Nevadí, pokud
jste kurzy nenavštěvovali v I. pololetí.
MC Klubiště nabízí výuku angličtiny pro
děti předškolního a školního věku a oblíbené kurzy konverzace pro dospělé.
Výuku vede kvaliﬁkovaný lektor v klubovně MC v ulici K Učilišti 50/13 v Praze 10,
Štěrboholích.
Výuka probíhá KAŽDÝ ČTVRTEK podle
rozvrhu v tabulce (časy se ještě mohou
měnit v závislosti na počtu otevřených
kurzů).

DĚTI
14:10 ZAČÁTEČNÍCI

● min. počet účastníků pro otevření kurzu – 4 osoby (max. 6 os. ve skupině).
Informujte se obratem o volných místech
ve Vámi vybraném kurzu:
tel.: 733 326 756
e-mail: anglictina@klubiste.cz
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si, zpíváme, reagujeme
na podněty v cizím jazyce

● zaměření

na motivaci a pomoc
vytvořit dětem k angličtině
kladný vztah.Výuka dětí probíhá
v přítomnosti doprovodu.

13:15 MÍRNĚ POKORČILÍ

● již známe „pár“ anglických slovíček

(předškolní děti 5 – 7 let)

● předpokladem

14:55 MÍRNĚ POKROČILÍ

● s angličtinou se ve škole setkáváme

je, že děti se již
s výukou cizího jazyka seznámily
a zde si ji můzeme prohloubit

(školáci 6 – 8 let)

15:50 POKROČILÍ

● „Příprava

na prázdniny nebo
dovolenou v cizině“

(školáci 8 – 11 let)

● jedná se o aktivní zapojení/kontakt

KURZY PROBÍHAJÍ NÁSLEDOVNĚ:
● kurz/lekce trvá 45 min., u začátečníků
35 min.
● cena za pololetí (18 lekcí):
– 1 800 Kč/dítě
– 1 980 Kč/dospělý

● hrajeme

(předškolní děti 3 – 5 let)

žáka s lektorem během výuky

DOSPĚLÍ
17:00 – ANGLICKÁ
KONVERZACE
PRO VŠECHNY
„DOSPĚLÁKY“

●

Nikdo Vás nedonutí naučit se
cizí jazyk, pokud opravdu
nechcete, pokud ovšem chcete
– školený lektor Vám dokáže, že
to jde !

●

Konverzační 45´ pro všechny
„dospěláky“.

KULÍŠKOV

pro nejmenší
příprava dětí na mateřskou školu od 2 let

Dne 8. ledna 2010 oslavila naše předškolka 1. narozeniny na své nové adrese ve sportovním areálu ve
Štěrboholech. Během prvního roku prošlo naším
Kulíškovem přes 120 dětí, které si s námi hrály, zpívaly,
malovaly, sportovaly, sledovaly pohádky v divadélku
a naučily se u nás mnoho nového. Našly si kamarády
a z dvouletých batolat vyrostly v šikulky, kteří byly připraveni nastoupit do mateřských škol. Některé z dětí
s námi pokračují i nadále a vstoupily do druhého roku
činnosti našeho Kulíškova pro nejmenší. A co si tedy
k našim prvním narozeninám přát? Na to je jednoduchá odpověď. Co nejvíce spokojených a usměvavých
dětí a jejich rodičů, kteří k nám do Kulíškova zavítají.
CHCETE SE O KULÍŠKOVĚ PRO NEJMENŠÍ
DOZVĚDĚT VÍCE?
Prohlédněte si naše webové stránky:
http://www.predskolka-kuliskov.cz
Zavolejte nám: 602 281 186, 602 688 426
Navštivte nás: Sportovní hala Štěrboholy, U Školy 430,
Praha 10, denně od pondělí do pátku mezi 12.30 – 13.00
pro nové zájemce.
Těšíme se na vás i vaše dětičky, za Kulíškov
Hana Škodová a Olga Kozačová.
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SPORT
Ohlédnutí za

OSLAVAMI 80 LET KOPANÉ
ve Štěrboholech

Jsem dlouholetým občanem a příznivcem sportu v naší
městské části. Zaujal mě, mimo jiné, článek v posledním
čísle Štěrboholských listů, a to příspěvek „Oslavy 80 let
kopané ve Štěrboholech.“ Jsem velice rád, že výbor SK
VIKTORIA Štěrboholy uspořádal akci k tomuto výročí.
Z mého pohledu mohlo být datum oslav stanoveno na
příznivější období roku, ale počasí přálo i v listopadu,
takže se akce vydařila. Příležitost ukázat fotbalové umění dostali mladší i starší žáci a dále i mužstvo dospělých. Domnívám se, že v teplejším období by mohlo
nastoupit na trávník i mužstvo „starých pánů“.
Po vyčerpání všech utkání bylo posledním bodem
programu pohoštění v restauraci Na hřišti, kterou má
pronajatou klub SK VIKTORIA Štěrboholy. Občerstvení bylo na velice dobré úrovni a všem zúčastněným,
hráčům, členům klubu i hostům určitě chutnalo.
Myslím si, že jediné co scházelo, byla slavnostní schůze k výše uvedenému výročí kopané ve Štěrboholech.
Ovšem jinak proběhla podle mého názoru oslava
jubilea velice dobře. Chtěl bych tímto poděkovat všem
členům výboru a oddílu kopané, kteří se o tuto akci
zasloužili a popřát jim do další práce mnoho úspěchů
a hlavně gólů do sítě soupeře.
Dále k obsahu článku v našich listech. Vím, že s odstupem času se těžko shánějí informace o starých a ještě
starších hráčích a činovnících SK VIKTORIA Štěrboholy. Dle mého názoru měl být připomenut pan Otakar
Voříšek, který působil v klubu několik desítek let. Podle
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většiny pamětníků se nejvíce zasloužil nejen o pozemky, na kterých bylo možno umístit hřiště, ale i o vybudování stávajícího hřiště SK VIKTORIA. Tento pán zasáhl
nejen do sportovního života Štěrbohol, ale i do života
kulturního, mám nyní na mysli místní divadelní spolek.
Zcela určitě bylo takových občanů a sportovců daleko
více a i těmto nejmenovaným bych tímto příspěvkem
do Štěrboholských listů rád poděkoval.
Kromě toho bych rád připomněl jméno pana Václava
Malčánka, současného správce fotbalového oddílu SK
VIKTORIA Štěrboholy. Mladší generace tohoto pána
zná jako „náčelníka“. „Náčelník“ správcuje již 35 let, a to
za podmínek, které by málokdo akceptoval. Je třeba
uvést, že byl dlouholetým hráčem SK VIKTORIA Štěrboholy a dodnes je velký fanda fotbalu. Proto bych mu
rád alespoň touto cestou jménem svým, pana starosty
a doufám i jménem všech členů zastupitelstva poděkoval za dosavadní práci, kterou v naší městské části do
současné doby vykonal a věřím, že v ní bude i nadále
se stejným potěšením pokračovat.
Rád bych se dále zmínil o spolupráci naší městské části
s klubem SK VIKTORIA Štěrboholy. Jsem přesvědčen
o tom, že tato spolupráce měla být zmíněna alespoň
okrajově v příspěvku „Oslavy 80 let kopané ve Štěrboholech“. Je třeba říci, že za starostování pana Jiřího
Tůmy, přes moji maličkost až po současného starostu pana Františka Ševíta, byla a je tato spolupráce,
nebojím se říci, nadstandardní. Z mého pohledu a i ze
zkušeností co já vím, jiné městské části stejné velikosti

nevěnují tolik pozornosti sportovní činnosti, jako naše
městská část. Je třeba zde uvést, že tato spolupráce probíhala se souhlasem všech členů zastupitelstva. S ohledem k výše uvedenému musím říci, že mě trochu mrzí,
že tato spolupráce nebyla v daném článku zmíněna.

Tak to je, vážení občané a čtenáři, vše, nebudu vás již
dále zatěžovat svými názory a přeji klubu SK VIKTORIA Štěrboholy do dalších osmdesáti let mnoho dalších
úspěchů v jeho sportovní činnosti.
Josef Urban,
místostarosta MČ Praha – Štěrboholy

TJ TJ SOKOL Štěrboholy
ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2010
Členské příspěvky:
● Mládež do 18 let, studenti a důchodci
● Dospělí
Oddílové příspěvky:
● Rodiče a děti
● Všestrannost – žactvo 3-6 let
● Všestrannost žákyně
● Všestrannost žáci
● Ženy
● Zdravotní cvičení

100 Kč
300 Kč

200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
300 Kč
200 Kč

● Oddíl nohejbalu
● Oddíl volejbalu

300 Kč
300 Kč

SK VIKTORIA
● přípravka kopaná

zdarma

Zápisy se konají vždy v příslušných cvičebních hodinách
jednotlivých oddílů
e-mail: sokolsterboholy.cz
www.sokol.sterboholy.cz

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

9,00 – 10,00

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
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

10,00 – 12,00 9,00 – 11,00
15,00 – 18,00

20,00 – 21,00
19,00 – 20,00

TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY

dotované hodiny

placený pronájem
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KLUB

SENIORŮ
Vážení spoluobčané,

BABSKÉ RECEPTY

rok uplynul a opět se zamýšlíme nad tím, jaký byl. Pro
nás seniory se ani moc nezměnilo, jen stáří nám vyrylo pár nových vrásek do tváře. Ale přesto si nemůžeme
stěžovat a musíme se radovat z toho, že nikdo z našich
řad neodešel. Městská část Praha – Štěrboholy uspořádala pro seniory „Předvánoční posezení seniorů“. Je
hezké, že na nás zastupitelé nezapomněli ani v této hektické době. Každý kdo se dočká stáří pozná, jak sebemenší zájem, pozornost, povšimnutí a chvilka věnovaná
seniorům udělá radost a my si toho velice vážíme!

PŘI ZLOMENINÁCH:
Vezmi tři celá vejce i se skořápkou – raději kupovaná,
řádně je omyj (kartáčkem a mýdlem), vlož do sklenice
a zalij čerstvě vymačkanou šťávou z citronu tak, aby
byla celá potopená, přidej 50 ml vodky (nebo koňaku), zamíchej a přiklop víčkem. Sklenici nech stát při
pokojové teplotě dokud se skořápky zcela nerozpustí
asi 5 – 7 dnů.
Potom přeceď a přidej 3 polévkové lžíce medu, 1 vanilkový cukr a opět čerstvě vymačkanou šťávu z citronu
do celkového objemu 400 ml. Rozmixuj ulož v lednici.
Užívej 3x denně 1 polévkovou lžíci.

Je veliká škoda, že se počet návštěvníků Klubu nezvyšuje, je to ale docela pochopitelné. Ženy, které dnes
odcházejí do důchodu se ještě necítí staré a dokáží svůj
život ještě prožívat, bavit se, nebo také svým potomkům ulehčit život hlídáním svých vnuků. Druhá příčina
nezájmu je, že lidé, kteří se do naší městské části stěhují,
nemají ke Štěrboholům takový vztah jako my 70 – 80ti
letí, kteří jsme tu prožili své dětství, mládí a teď i stáří.
Ale jak se říká, všechno chce svůj čas. Pro nás Klub znamená přátelské posezení, porozumění, stejný pohled na
dobu, kterou jsme prožili a právě prožíváme.
Chtěli bychom poděkovat zastupitelstvu naší městské
části za jeho zájem a podporu, za to, že nám umožňuje
setkávat se v příjemném prostředí našeho Klubu a přejeme všem jeho členům mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů, zkrátka rok plný pohody!
Štěrboholští senioři
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MAZÁNÍ NA ŠLACHY:
1 velká Alpa, 20 aspirínů, 2 lupeny aloe asi 12 cm,
dát vše do Alpy na 14 dní vylouhovat, pak přecedit.
Mazat ráno a večer.
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inzerce

pohřební služba
Naše pohřební služba poskytuje od roku 2001 kompletní smuteční služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjednání smutečních služeb u Vás doma bez cestovních poplatků
Zajištění obřadních síní dle Vašeho přání
Zpopelnění zesnulého v zařízení krematoria Motol, Strašnice a Kladno
Pohřeb do hrobu, včetně církevního obřadu
Smuteční věnce a kytice, potisk stuh
Tisk smutečního oznámení na počkání
Zahraniční převozy zesnulých, vyřízení veškerých formalit
Vyřízení vydání úmrtního listu na příslušné matrice a všech administrativních
záležitostí spojených s úmrtím
• Zajistíme vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách, uložení urny v urnových hájích
• Možnost platby platební kartou

Bezplatná nonstop linka: 800 321 136
Kompletní smuteční služby poskytujeme na těchto adresách:
Praha 10 – Štěrboholy
Andersenova 6
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

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10 – Štěrboholy, ROČNÍK III. – březen 2010, 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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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. 2. 2010
Příjem inzerce do dalšího čísla: 21. 5. 2010
Uzávěrka příštího čísla: 31. 5. 2010

