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Milí spoluobčané,
začaly nám prázdniny a doba letních 

dovolených. Všichni pravděpodobně toužíme, 
po jarní epidemii COVIDu a všech vládních 
i  nevládních opatřeních, řádně si odpočinout 
a nabrat nové síly. 

Městská část Štěrboholy však během 
letních měsíců „neodpočívá“. Probíhá zde 
několik investičních akcí. Především jsou to 
stavební úpravy v základní škole, související 
s  otevřením 2.  stupně základního vzdělávání, 
resp. 6.  ročníku. V mateřské škole proběhne 
výměna povrchů v šatnách a výdejnách stravy. 
Budou vymalovány vnitřní prostory, proběhnou 
i úpravy na školní zahradě. V tělocvičně v ulici 
Granátnická probíhá výměna oken a stavební 
úpravy vnitřních prostor. 

V parku Hrušov jsme instalovali venkovní stůl 
na stolní tenis a dokončujeme úpravy mlatových 
cest. Chceme zde také realizovat tzv. zážitkový 
chodník. Od občanů registrujeme požadavek na 
pítka a mlžítka, bohužel po místním šetření se 
zástupcem Veolia Praha se v potřebných lokalitách 
(Hrušov a park před budovou úřadu MČ) nenašel 
vhodný hydrant na instalaci takového zařízení. 
Bude nutné to řešit samostatným projektem 
nové přípojky vodovodního potrubí do lokality 
a s tím spojený projekt a vodoprávní řízení na 
stavebním úřadu MČ Praha 15.

V zatím neurčené lokalitě plánujeme hřiště 
na pétanque s oddychovou lavičkou.

V červnu jsme pořídili první on-line stream ze 
Zasedání zastupitelstva MČ. Spustili jsme také 
nové, moderní webové stránky naší městské 
části www.sterboholy.cz, kde naleznete 
veškeré informace o dění v městské části. 

SLOVO 
STAROSTY

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
JARO – ŠTĚRBOHOLSKÉ SAKURY

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
ÚT, ČT  8:00–12:00
Pá   8:00–12:00 pouze podatelna

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
Oznamujeme všem čtenářkám a čtenářům, že v době 
od 28. července do 18. srpna 2021 včetně bude 
místní knihovna v Praze-Štěrboholech,  
ul. K Učilišti 50/13  
z provozních důvodů UZAVŘENA. 
Děkujeme za pochopení

MĚSTSKÁ POLICIE:
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.

Přeji všem dospělým klidné léto, dětem 
naopak léto plné zážitků a všem pak především 
pevné zdraví. Respektujme však i nadále aktuální 
opatření tak, aby nás nezaskočila další letní či 
podzimní covidová vlna. 

František Ševít
starosta MČ Štěrboholy

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme všechny nové občánky i  jejich 

rodiče a prarodiče ke slavnostnímu uvítání občánků, 
které připravujeme na 8. září 2021. Akce je určena 
dětem s trvalým pobytem v městské části Praha-
Štěrboholy. Žádáme rodiče, kteří mají zájem se této 
akce zúčastnit, aby kontaktovali Úřad MČ Praha-
Štěrboholy telefonicky: 608 580583, e-mailem: 
jana.vydrarova@mcsterboholy.cz nebo osobně či 
poštou na adrese: Ústřední 527/14, 102 00 Praha 
10, nejpozději do 15. 8. 2021. Pozvánku Vám 
zašleme včas na Vámi uvedenou adresu. 

Těšíme se na setkání s Vámi.
Jana Vydrářová
tajemnice ÚMČ

Kristýna Svobodová – vítězná fotka Vítězka soutěže
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ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Usnesení zastupitelstva
MČ Praha-Štěrboholy 
leden–květen 2021

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

Schvaluje
1.  rozpočet městské části Praha-Štěrboholy na 

rok 2021 jako schodkový v objemu příjmů 
ve výši 25 455 500,00 Kč, objem výdajů ve 
výši 25 937 000,00 Kč. Schodek ve výši 481 
500,00 Kč je kryt třídou 8 – financování; 

2.  finanční plán ekonomické činnosti městské 
části Praha-Štěrboholy na rok 2021 v ob-
jemu příjmů ve výši 4 375 000,00 Kč a vý-
dajů ve výši 11 600,00 Kč; 

3.  plán investičních akcí, předpokládaných k re-
alizaci v roce 2021; 

4.  střednědobý výhled rozpočtu městské části 
Praha-Štěrboholy do roku 2026. 

Projednalo
studii využití pozemku parc. č. 193/1 v k.ú. 
Štěrboholy pro změnu územního plánu, vyžá-
danou VÚRM Praha a zpracovanou v 02/2021 
sdružením ArchiCon plus.

Souhlasí
s návrhem dělení pozemku parc.č. 193/1 v k.ú. 
Štěrboholy dle podkladové studie se zachová-
ním 60 m pásu podél Jižní spojky v celém jejím 
rozsahu pro protihlukový val a izolační zeleň. 
Souhlas je dále podmíněn uzavřením smlouvy 
o spolupráci s městskou částí v dané lokalitě.

Souhlasí
s návrhem dělení pozemku parc.č. 193/1 v k.ú. 
Štěrboholy dle podkladové studie se zachováním 
100 m pásu podél Jižní spojky v celém jejím 
rozsahu pro protihlukový val a izolační zeleň. 
Souhlas je dále podmíněn uzavřením smlouvy 
o spolupráci s městskou částí v dané lokalitě.

Souhlasí
s vedením účetnictví zřízené příspěvkové organi-
zace Základní škola Štěrboholy ve zjednodušeném 
rozsahu podle ust. § 9, odst. 3 písm. a) zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů a navazujícího ust. § 9 vyhlášky č. 
410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví 
pro některé vybrané účetní jednotky.

Schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 196/2 – ostatní 
plocha v k.ú. Štěrboholy, oddělené geomet-
rickým plánem č. 1383-112/2020 ověřeným 
Ing.  Zdeňkou Přibylovou dne 17. 11. 2020 pod 
č. 255/2020 a potvrzeným Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Prahu, KP Praha pod č. PGP 
5187/2020-101 a označené jako parc.č. 196/88 
o výměře 92 m2 paní Sandy Kreiselmeyer, bytem 
***, za cenu 552 000 Kč.

Schvaluje
žádost o svěření pozemku parc. č. 349/229 – 
ostatní plocha o výměře 935 m2 v k.ú. 
Štěrboholy, zapsaného u Katastrálního úřadu 
pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha 
na listu vlastnictví č. 127 z majetku hl. m .Prahy 
do správy Městské části Praha-Štěrboholy.

Schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci v rámci stavby 
„Novostavba viladomu“ v ul. Za Hospodou. 

Schvaluje
s účinností od 25. 3. 2021 základní pravidla pro 
uzavírání smluv o spolupráci při záměru výstavby 

obytných domů na území městské části. Podíl 
na financování infrastruktury činí:
• u rodinných domů 30 000 Kč za připojení ob-

jektu na dopravní a technickou infrastrukturu;
• u obytných domů 500 Kč/m2 z čistě obytné 

plochy při změně územního plánu a dalších 
500 Kč/m2 z čistě obytné plochy při vydání 
územního rozhodnutí. 

Návrh smlouvy o spolupráci bude předložen za-
stupitelstvu ke schválení.

Schvaluje
s účinností od 29. 4. 2021 základní pravidla pro 
uzavírání smluv o spolupráci při záměru vý-
stavby komerčních objektů, tj. výstavby, která 
není určena pro bydlení, na území městské části: 
Podíl na financování infrastruktury činí 1 000 Kč/m2 
z čisté podlahové plochy při změně územního 
plánu a dalších 1 000 Kč/m2 z čisté podlahové 
plochy při vydání územního rozhodnutí. 
Návrh smlouvy o spolupráci bude předložen za-
stupitelstvu ke schválení.

Schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku 
parc.  č. 456/5 v k.ú. Štěrboholy o výměře 
cca 55 m2 společnosti PARKY s. r. o. se síd-
lem 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 za účelem 
přístupu k opravě a dokončení protihlukového 
valu Štěrboholy na pozemcích parc. č. 439/99, 
439/76 a 439/95 za roční nájemné ve výši 
66 000 Kč. 
Schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci v rámci akce 
Novostavba rodinného domu na pozemcích 
parc. č. 269 a 270 v k.ú. Štěrboholy.

Schvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu měst-
sksé části na rok 2021 ve výši 10 000 Kč o. p. 
s. Zdravotní klaun, se sídlem Paříkova 355/7, 
190 00 Praha 9;
úpravu rozpočtu městské části na rok 2021

Projednalo
závěrečný účet městské části Praha-Štěrboholy 
za rok 2020 spolu se Zprávou o přezkou-
mání hospodaření městské části za období od 
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (příloha č. 2 tohoto 
usnesení) a vyjádřilo souhlas s celoročním hos-
podařením bez výhrad. 

Schvaluje
prodloužení doby nájmu části pozemku 
parc. č. 375/1 v k.ú. Štěrboholy společnosti 
BigBoard  a.  s. se sídlem Na strži 2097/63, 
140  00 Praha 4, IČO: 24226491, za účelem 
umístění dvou reklamních zařízení do 15. 3. 2026 
za roční nájemné ve výši 180 000 Kč za 1 kus 
RZ, tj. celkem 360 000 Kč.

Schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s SPV RD 
Štěrboholy s. r. o. v rámci stavby „Štěrboholský 
háj“ na pozemcích parc.č. 370/21 a 370/1 v k.ú. 
Štěrboholy.

Jmenuje
pana Ing. Jana Lapku členem školské rady při 
Základní škole Štěrboholy, příspěvková organi-
zace se sídlem U Školy 285, 102 00 Praha 10 za 
zřizovatele na nadcházející volební období. 

Schvaluje
• poskytnutí dotace SK Viktoria Štěrboholy 

ve výši 143 415 Kč z rozpočtu městské části 
Praha-Štěrboholy na rok 2021 z účelové do-
tace poskytnuté městské části z odvodu vý-
herních hracích přístrojů;

• uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 143 415 Kč spolku SK Viktoria 
Štěrboholy, IČ: 67360998, se sídlem Výrobní 
4/1, 102 00 Praha 10-Štěrboholy na opravu 
osvětlení fotbalového hřiště SK Viktoria. 
Účelu dotace bude dosaženo do 31. 12. 2021.
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

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
Bio kontejnery jsou určeny pro soukromé 
osoby a obyvatele MČ Štěrboholy!
K dispozici je též 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.

JEDLÉ TUKY A OLEJE

Vážení občané,
během září 2021 na stanovišti tříděného odpadu 
ve Štěrboholech (ulice U Školy ) bude umístěna 
nádoba na jedlé tuky a oleje, jak nás infor-
moval poskytovatel služby Magistrát hl.m.Prahy.
Jedná se o nádobu o objemu 240 L. Nádoba je 
uzavřená s proříznutým okrouhlým otvorem pro 
vkládání PET lahví s oleji. Svoz olejů by měl 
standardně probíhat ve frekvenci 1x měsíčně.
Věříme, že občané začnou jedlé tuky a oleje 
schraňovat ve starších PET lahvích a odnášet 
příležitostně do těchto nádob. Velmi by to po-
mohlo splaškové kanalizaci, kam tuky nepatří 
a výrazným způsobem ji zanášejí.
Za MČ Praha Štěrboholy předem děkujeme 
všem, kdo tak budou činit.

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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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
VÝPIS Z KRONIKY
TJ Sokol Štěrboholy 1934–1954

2. pokračování

Příznivci a dárci
Největším příznivcem a podporovatelem jed-

noty jest starosta br. František Werner, v jehož 
továrně dělali bratři sokolové např. hrazdu, bra-
dla, stojany na skok vysoký k čemuž materiál za 
levnou cenu bratr starosta přenechal.
Sestra Anna Hiršlová darovala skříň a 300,– Kč
– Otakar Krňanský 50,– Kč
– Ladislav Kučera 100,– Kč
– Jan Stolař 50,– Kč
– Karel Straka 50,– Kč
– Josef Křen 100,– Kč
– Václav Strnad 25,– Kč
– Leopold Klinger 100,– Kč
– Josef Šturc 50,– Kč
– František Balcar 50,– Kč

Cvičební kůň byl zakoupen od firmy Bubení-
ček v Žižkově za 2 400,– Kč

V době od 5. listopadu 1923 do 16. listopadu 1923 
docházel do jednoty župní cvičitel bratr Karel Šulc.

Tamburašský soubor
Zásluhou a péčí bratra Antonína Foukala, byl 

při jednotě založen sbor tamburašů, který se za 
jeho vedení dobře vycvičil. Jako první členové byli:
Antonín Foukal, Ladislav Kučera, Ludmila Ku-
čerová, Miloslava Kučerová, Marie Balcarová, 
Antonie Kulhánková, Josef Šturc, Jaroslav Slu-
níčko, Jan Dvořák, Vilém Mutínský. Prvně vy-
stoupil tamburašský sbor při pěvecko-hudební 
zábavě dne 1. dubna 1923.

Dramatický odbor sokola
sehrál v roce 1923 tyto divadelní představení.

Vojnarka, Láska si nedá poroučet, Zloděj, Její 
Pastorkyňa. Do sokolské pokladny bylo za uve-
dená představení odvedeno 835,– Kč

ŠIBŘINKY
Dne 3. února 1923 byly uspořádány I. Šibřinky 

pod názvem „V Pekle“. Čistý výnos činil 617,– Kč.

Početní stav sokolstva ve Štěrboholech
Na konci roku 1923 čítala jednota 33 mužů 

a 17 žen – celkem 50 členů. V roce 1924 při-
stoupilo 10 mužů, ubylo 5 mužů a 2 ženy. 

Z členů jež ubyli, 2 odešli k vojsku, 1 zemřel a 4 
přesídlili. Jednota se zúčastnila všech podniků 
okrskem a župou pořádaných.

V roce 1924 bylo konáno 8 schůzí výboru, 
1 řádná valná hromada, 1 mimořádná valná hro-
mada a 2 členské schůze.

Při okrskovém cvičení v Petrovicích dne 
1. 6. 1924 cvičilo 8 mužů, 2 ženy, 5 dorostenců, 
5 dorostenek, 9 žáků a 6 žákyň.

Štafety dne 28. října 1924 se zúčastnilo 7 do-
rostenců, 2 dorostenky a 3 mladší členové.

Zájezd do Rozdělova u Kladna
Dne 12. července 1924 konala jednota spo-

lečně s tamburašským sborem zájezd k bratr. 
Jednotě do Rozdělova u Kladna, kam se odstě-
hoval sbormistr našich tamburašů br. Antonín 
Foukal. Zájezdu zúčastnilo se 25 bratří a sester. 
Zájezd byl umožněn díky ochotě br. Starosty Fr. 
Wernera, který zapůjčil automobil a ochotou br. 
Antonína Sluníčka, který automobil řídil. Člen-
stvu našemu byly tamní jednotou poskytnuty 
bezplatně noclehy a pohoštění.

Stav členstva
Na konci roku 1924 bylo členů 38 mužů, 13 

žen. V roce 1925 přibylo 8 mužů a 1 žena.

II. ŠIBŘINKY
V lednu 1925 byly pořádány „II. Šibřinky“ 

pod názvem „Veletrh“. Celkový příjem byl 
1796.80,– Kč – vydání bylo 1581.40,– Kč.

Čistý výnos obnášel 215.40,– Kč
Dne 15. června byla konána pouťová zábava, 

jež vynesla 537,– Kč čistého zisku.

Sokolské oslavy
Dne 1. května 1925 konána byla slavnost 

„Vztyčení státní vlajky“.
Dne 4. července společně se Sborem dobro-

volných hasičů byla konána „Husova oslava“.
Dne 20. září konána byla oslava 70. naro-

zenin sestry R. Tyršové a dne 28. října konána 

obvyklá oslava.
Vzdělávací činnost
V roce 1924 byly 3 proslovy a 3 přednášky 

a byla sehrána 3 divadelní představení:
18. 1. čistý výnos 150,– Kč
28. 10. čistý výnos 131,– Kč
25. 12. čistý výnos 369,– Kč

Knihovna čítá 36 svazků
Byly pořádány 3 zábavy s programem a 2 ta-

neční zábavy a to „Posvícenská zábava“, která 
vynesla čistý zisk 840,– Kč a dne 25. ledna III. Ši-
břinky pod názvem „Pouť u nás před 100 lety“. 
Příjem 1861.30,– Kč, vydání 1184.20,– Kč, zisk 
677,– Kč.

 VIII. Všesokolský slet
Jednota naše přesně a včas splnila své po-

vinnosti k župě i k ČOS tím, že příspěvek řádně 
zaplatila. Za všechny své členy zaplatila sletovou 
daň po 5,– Kč. Objednala 20 odznaků členských, 
14 dorosteneckých a 20 žákovských. Mezi členy 
bylo rozprodáno 20 vstupenek.

Při VIII. Všesokolském sletu cvičili z naší jed-
noty muži, dorostenky, žáci a žákyně ve všech 
vystoupeních. Průvodu Prahou účastnilo se 
v kroji 6 našich bratrů.

Odbory jednoty
Při naši sokolské jednotě je odbor zábavní 

a dramatický, který pořádá divadelní představení 
na vlastním jevišti. Zrušen byl sbor tamburašů 
a nástroje prodány kroužku tamburašů v Dolních 
Počernicích za částku 1200,– Kč.

Zakoupeno bylo loutkové divadlo za 200,– Kč 
a bylo uspořádáno 1 představení.

Finanční stav:
Příjem činil celkem 4690.21,– Kč
Vydání bylo 2887.21,– Kč
K 31. 12. 1926 bylo v pokladně 1803,– Kč
Na stavebním fondu jest 1298.80,– Kč
Celkové jmění 3101.80,– Kč

Jan Pláteník
kronikář
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Citoslovce zvuku trubky; Zkr. 
tenisového klubu; Choulit (se); B. Časně; Zahuštěná 
šťáva z listů subtrop. rosliny; Výbušnina; C. Amer. 
basketbalová asociace; 1. DÍL TAJENKY; Okr. ná-
rodní výbor; D. Náš klavírista; Tlupa; Nemocen 
(básn.); Náš malíř (Stanislav); E. Místo, kde se člověk 
narodil; Dílenský stůl; Jubilejní; Látka dříve používaná 
jako pesticid; F. Aspik; Noční zábavný podnik; Hra-
niční poplatky; Bezkmenná dřevina; G. 2. DÍL TA-
JENKY; H. Vůdce argonautů; Římsky 516; Citoslovce 
blikání; I. Slezská řeka; Český dirigent; Vznik; Proč; J. 
Inic. Komenského; 3. DÍL TAJENKY; Jméno proza-
ika Pavla; K. Vítězka soutěže krásy; Člen křesťanské 
sekty ve 4.stol; Edisonovo jméno; L. Anorg. sloučenina 
kyslíku s jiným prvkem; Panzehtníky; Ženské jméno 
(4.1.); M. Bicí hudební nástroj; Cizopasný hmyz; Angl. 
objem. míra; Něm. ty; N. Spojka odporovací; Švéd.
chemik, průmyslník a vynálezce(1833-96), vynálezce 
dynamitu; Elegantní; O. Moje; Větší množství; Zn. 
antimonu; Jméno hereč. Janžurové; SVISLE: 1. Cizí 

mužské jméno; Část vozů; Dotaz při sázce; 2. Ozdobný 
špendlík na šaty; Verdiho opera; Římsky 1011; 3. Angl. 
tramvaj; Lesní porost; Řecký ostrov; Slov. jinam; sych-
otropní látka; Pobídka; 5. Slovenský souhlas; Evropan; 
Hotelová místnost; 4. DÍL TAJENKY; 6. Váha (zast.); 
Chem. zn. oxidu olovnatého; Předložka; Založený 
na akci; 7. Had z knihy džunglí; Davidův vojevůdce; 
Druh lodi; Hodně; 8. SPZ Litoměřic; Mezinárodní kód 
Nauru; Římsky 26; Spojka (knižně); 9. Český archi-
tekt; Kyanid draselný; Kapitulovat; Souvislý porost 
neovocných stromů; 10. Část úst; Oslí mládě; Angl. 
ironie; Hlupák (hovorově); 11. Rozdělení celku na čtyři 
díly; Latinsky oba dva spolu; Alšovy iniciály; 5. DÍL 
TAJENKY; 12. Odlišní (slovensky); Pohádková bytost; 
Rozdělovat; Římsky 4; 13. Telefonní zkratka; Před-
ložka; Jíní; 14. Mezinárodní kód Nizozemí; Povídat; 
Angl. spojka; 15. Skučet; Zkr. čes. armády; Citoslovce 
bolesti; POMŮCKY: JOAB, DIÉRA, KCN, AMBO, 
AKANTY, BUTT; ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.
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BUĎTE V POHODĚ!
Někdy život nejde tak, jak si ho člověk pů-
vodně představoval. Důležité je ale vědět, 
že pro tento případ jsou tu lidé, kteří vám 
pomohou. Nezisková organizace POHODA 
pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením už dvacet let.

Věříme, že dospělí lidé s mentálním znevý-
hodněním chtějí a mají dostat šanci žít plnohod-
notným důstojným životem jako běžný občan. 
Někdy to samozřejmě není jednoduché. „Sna-
žíme se o to, aby lidé s mentálním postižením 
zůstali ve svém přirozeném prostředí, ať už se 
jedná o rodiny, nebo třeba chráněné bydlení,“ vy-
světluje ředitelka POHODY Lucie Mervardová. 
„Vždy nás zajímá konkrétní člověk. Všechny so-
ciální služby, které poskytujeme, vycházejí z jeho 
potřeb, zájmů, zálib, schopností a možností.“

POHODA poskytuje několik sociálních slu-
žeb, které pokrývají různé potřeby lidí s men-
tálním postižením a jejich rodin. Od denního 
stacionáře, který nabízí mnoho zajímavých ak-
tivit od pondělí do pátku v Praze 4, přes te-
rénní služby přímo v rodinách, jako jsou osobní 
asistence a odlehčovací služba, až po chráněné 
bydlení. „V našich pěti pražských bytech bydlí lidé 
s mentálním postižením, kteří se neobejdou bez 
přiměřené míry podpory druhé osoby, proto mají 
k dispozici pomoc asistentů. Vše je přizpůsobeno 
individuálním potřebám každého z nich,“ popi-
suje Lucie Mervardová. 

Klíčovými hodnotami organizace POHODA, 
za kterou stojí už dvacet let praxe, jsou:  
člověk – respekt – profesionalita. 

Víc o tom, co děláme, můžete zjistit na 
www.pohoda-help.cz.

Martina Houdková
Fotografie: Pohoda, z. ú.
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HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ
Zajímavosti č. 3
ze zápisů obecního zastupitelstva 1934–1954

14. září 1935
Obecní zastupitelstvo usnáší se jednomyslně, 

aby se z 1 litru vína, moštu a šťáv vybírána byla 
dávka 20 haléřů.

24. října 1935
Starosta předkládá usnesení – rozpočet 

školní na r. 1936 finanční komisi 19. X. 1935 
zároveň s obecním rozpočtem na r. 1936 projed-
naný. Rozpočet školní činí 7022,60,– Kč, který 
byl bez námitek schválen a vřazen do obecního 
rozpočtu do hlavy XI. Po prozkoumání finanční 
komisí byl rozpočet bez námitek schválen. Usne-
seno zakoupiti pozemek pod školou pouze dle 
plánů státní regulační komise od správy státních 
statků a lesů.

Pokud se týče zřízení hlídací boudy panem 
M. na pozemku č. kat. 175, usneseno trvati bez-
podmínečně na pokutě stanovené obecní radou 
dne 31. 8. 1935 v částce 200,– Kč a na odstra-
nění této zděné boudy poněvadž státní regulační 
komise uděluje mu pouze na dřevěnou hlídací 
boudu, lehce odstranitelnou.

Vzat na vědomí přípis místní osvětové komise 
týkající se důstojné oslavy svátku samostatnosti 
a vloženo na srdci všem přítomným, aby se i se 
svými rodinami zúčastnili oslavy pořádané 27. X. 
večer a 28. X. ráno.

19. prosince 1935
Starosta zahajuje schůzi a žádá přítomné, 

by povstavše vyslechli jeho zprávu o událostech, 
které se sběhly v minulých dnech. Pan president–
osvoboditel našeho národa vzdal se 14. XII. 1935 
ze své svobodné vůle nejvyššího úřadu. Jeho zá-
sluhou vzkříšena byla naše samostatnost a národ 
náš probuzen k novému životu. Zároveň radu-
jeme se, že všichni upřímní Češi zvolili ohromnou 
většinou jeho nástupce a na jeho doporučení 
jeho bývalého žáka Dr. Eduarda Beneše, syna 
českého baráčníka z Kožlan u Rakovníka, člo-
věka, který jako pravá ruka tatíčka osvoboditele 
má lví podíl na našem osamostatnění. Starosta 
vyzval přítomné, aby povstali a provolali novému 
presidentovi „zdar, zdar, zdar“.

Dne 24. listopadu 1935 opustil naše řady za-
sloužilý člen obecní rady, obecního zastupitelstva 
a místních spolků Václav Stejskal.

Usneseno, by se při povolování zábav byla 
dána podmínka, že se dětem do 16 let přístup 
zakazuje a o to by se postarali pořadatelé.

27. února 1936
Účty obecní i chudinské za r. 1935 byly ve 

všech položkách v příjmech i výdajích prozkou-
mány, s doklady srovnány, správnými shledány 
a tudíž se schvalují.

Smlouva o chování plemenného býka a kance 
uzavírá se s p. L. Klingerem za podmínek dosa-
vadních.

Povoluje se částka 500,– K dle rozpočtu 
z  r.  1936 pro měšťanskou školu v Hostivaři, 
které odevzdány budou i se žádostí o přijetí do 
této školy.

Usneseno naříditi strážníkovi aby se svítilo do 
10 hodiny večerní.

Usneseno vyslati dvoučlennou deputaci na mi-
nisterstvo zemědělství ohledně pozemku pod školu. 
Do deputace byl zvolen pan J. Křen a starosta.

7. dubna 1936
Obecní zastupitelstvo úplně souhlasí s usne-

sením obecní rady ze dne 17. března 1936. 
Obecní rada se usnesla koupiti pozemek pro 
stavbu nové školy za cenu 

8 Kč za 1 m čtver., stanovenou minister-
stvem zemědělství, neboť škola zdejší nevyho-
vuje a bude nutné v nejkratší době přikročiti ku 
stavbě školy nové.

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s připojením 
ku měšťanské škole v Uhříněvsi, z  důvodů, že 
obec Uhříněves je vzdálena přes 7 km od Štěr-
bohol, že státní silnice Černokostelecká je příliš 
frekventovaná, takže dítky školní, jsou ve stálém 
nebezpečí úrazu, jak se v krátkém čase něko-
likráte stalo. Obec žádá městský školní výbor 
v Praze, by děti zdejší byly dále v Hostivaři pone-
chány, neboť vzdálenost do Hostivaře činí 2 km. 
V případě, že by Praha naší žádosti nevyhověla 
a naše děti nepřijala, souhlasíme se zřízením 
újezdní měšťanské školy v Dubči.

23. června 1936
Delegátem k jednání o újezdní měšťan-

ské škole v Praze byl zvolen pan Karel Straka. 
Obecní zastupitelstvo nemůže souhlasit s újezdní 
měšťanskou školou v Kyjích, protože nelze děti 
po tak špatné cestě posílati, protože by děti mu-
sely po státní silnici přes Dol. Počernice, což je 
vzdáleno 7 km. Obec Štěrboholy postavilo silnici 
až na hranice Kyjské v r. 1931 a na Kyjském 
katastru není možno po cestě jezditi ani choditi. 
Zvláště v zimním období je vyloučeno, aby dítky 
školu navštěvovaly.

V případě, že by rada hl. m. Prahy děti naše 
do měšťanské školy v Hostivaři nepřijala, byla 
by nejvýhodnější měšťanská škola ve Staré Dubči 
vzdálené 3 km.

10. září 1936
Bude vyvěšena vyhláška, aby psi nepobíhali 

ve dne v noci po vsi a polích. Cesta za humny 
bude opravena a strážník křoví prostříhá. 

Usnesení obecní rady z 21. srpna 1936, dle 
něhož se panu Fr. Wernerovi pronajímá pozemek 
č. parc. 277/1 za obnos 100,– K ročně dnem 
1. října počínajíc s podmínkou, že v případě po-
třeby pozemek ten pro komunikaci uvolní.

24. října 1936
Pan Ant. Paulus byl přijat do svazku domov-

ské obce Štěrbohol.
Usneseno bylo, aby byla vydána vyhláška, že 

ve dnech od 1. listopadu do 1. prosince 1936 bu-
dou na obecním úřadě přijímány dobrovolné dary 
na stavbu školy.

19. listopadu 1936
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy obecní roz-

počty na rok 1937. Usnesený rozpočet vykazuje:
Potřeba celkem 66.585,– Kč
Úhrada celkem 41.016,– Kč
Schodek 25.569,– Kč
Usneseno bylo, že na správku cest zakoupí 

se 10 m3 štěrku a dá se vyškrabati bláto v ulici 
u pana Strnada, u Šolců a před usedlostí pana 
K. Šimona. U nově zřízené pumpy dá se zříditi 
podezdívka a nový poklop.

25. února 1937
Pokud se týče měšťanské školy v Dubči, 

usneseno k přípisu z 26. ledna 1937 místní školní 
rady v Dubči, že obecní zastupitelstvo souhlasí 
s připojením k újezdní měšťanské škole v Dubči 
za podmínek, jak v přípise uvedeno jest, že obec 
přispívat bude dle své daňové základny na tře-
tinu udržovacího nákladu.

Obecní zastupitelstvo usneslo se sjednati 
s panem Klingerem novou smlouvu o chovu ve-
řejného plemenného býka, za starých podmínek.

Jan Pláteník – kronikář
(pokračování příště)
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Konec zimy nás překvapil svým nebývalým 
přívalem sněhu, kterého jsme využili a užívali 
jsme si na zahradě sněhových radovánek. Vzhle-
dem k situaci jsme však museli začátkem jara 
zůstat doma a společnými silami zvládnout dis-
tanční vzdělávání. Děkujeme všem zúčastněným 
za to, jak jsme ho zvládli. Po znovuotevření jsme 
se postupně všichni setkali v mateřské škole, kde 
jsme společně sdíleli zážitky z uplynulého období 
a chystali se na to další. Společně jsme se při-
pravovali do školy. Děti byly a stále jsou velmi 
tvořivé, takže vznikají krásné výtvarné práce. Na 
konci dubna jsme si společně užili Čarodějnický 
rej – dopoledne v převleku čarodějů a čaroděj-
nic, spolu s tvořením, tematickými a pohybovými 
hry. Na Den dětí jsme si užili sportovní a pohy-
bové aktivity a hry dle přání dětí, diskotéku na 
zahradě a malý dárek. Ve třídě Veverek a Ža-
biček se děti aktuálně chystají na nadcházející 
rozloučení s předškoláky, které proběhne v do-
poledních hodinách v rámci každé třídy. Užíváme 
si teplého počasí a plně využíváme pobytu na 
zahradě s osvěžujícím mlhovištěm.

Přejeme všem krásné a pohodové prožití 
prázdnin.

Paní učitelky 
Barča a Zuzka
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BĚHruška
V pondělí 28. června se uskutečnil pilotní 

ročník školního maratónu v parku Hrušov – 
BĚHruška. Počasí nám vyšlo, a tak deset minut 
po osmé hodině ranní stáli na značkách první 
nadšení běžci. Trať do tvaru osmičky byla dlouhá 
400 metrů, její zdolání tak nečinilo potíže ani 
těm nejmladším účastníkům. A protože cílem 
bylo posílit a potrénovat nejen fyzickou kondici 
běžců, ale i jejich paměť, každých 50 metrů 
byly na trati umístěny záchytné body s obráz-
kem a názvem města. Úkolem žáků bylo si tyto 
obrázky s názvy měst zapamatovat a po dosa-
žení cílové rovinky vyplnit záznamovou tabulku 
se všemi získanými informacemi. Tempo běhu 
si závodník určil sám dle své fyzické zdatnosti. 
Závod byl však limitován časem, každý mohl 
běžet maximálně 10 minut. Někteří tak zaběhli 
hrušovskou osmičku pouze jednou, rekordmani 
ale zvládli překonat hranici více než dvou kilome-
trů. A aby v tom žáci nezůstali sami, v běhu je 
podpořily i paní učitelky, paní asistentky a paní 
vychovatelky. O hladký průběh akce se zaslou-
žily naše šikovné paní asistentky, kterým zdatně 
sekundovali žáci V. B. Celkem se školního mara-
tónu zúčastnilo 103 žáků a 10 pedagogů. A jaké 
že bylo ocenění pro účastníky závodu? Jak už 
název akce napovídá, za odměnu a na doplnění 
energie si každý běžec odnesl sladkou hrušku.

Co myslíte, podařilo se nám uběhnout celý 
maratón, tedy 42 195 metrů? Ano, podařilo, 

a ne jednou! Společnými silami jsme uběhli cel-
kem 133 980 metrů, což je dokonce více než 
tři maratóny dohromady, a délka maratónského 
běhu byla tak překonána o neuvěřitelných 91 
785 metrů. V průměru na žáka se na třetím 
místě umístila třída IV. B, na druhé místo do-
sáhla III. B a  vítěznou příčku vybojovala třída 
IV. A, jejíž žáci uběhli v průměru 1 542,5 metrů. 
V soutěži největších vytrvalců získal krásné třetí 
místo jeden z našich nejmladších účastníků, Vít 
Sedlák z I. A. Pro druhé místo si doběhl Natha-
niel Bediako Odei ze IV. B a pomyslnou zlatou 
medaili si odnesl Daniel Filípek z V. A, který 
uběhl rekordních 2 500 metrů. Všem vítězům 
gratulujeme! 

Na BĚHrušce je však nejdůležitější účast, 
nadšení a především radost z běhu. Doufáme, 
že se BĚHruška stane milou tradicí zpříjemňující 
nám pravidelně poslední dny školního roku. Dě-
kujeme všem zúčastněným a už teď se těšíme 
na další ročník. Pevně věříme, že se nám příští 
rok podaří letošní uběhnuté kilometry překonat. 

Martina Valná
třídní učitelka V. B

ŠTĚRBOGÓLY 
OČIMA ŽÁKŮ
Je zvykem, že 1. června, tedy na Mezinárodní 

den dětí, hrají žáci naší školy turnaj ve fotbale. 
Loňský školní rok byla tato tradice bohužel pře-
rušena, a tak se jubilejní 10. ročník konal až letos. 
Ačkoliv jsme se zpočátku trochu obávali, zda roční 
sportovní přestávka fyzičku dětí nepoznamenala, 
naše domněnky se záhy ukázaly jako zbytečné. 
Žáci dorazili ten den s dobrou náladou, úsměvem 
na rtech a s odhodláním turnaj vyhrát. Všechny 
třídy bojovaly jako lvi, ovšem vyhrát může vždy jen 
jedna. Tentokrát to byla IV. B, která svým soupe-
řům nastřílela do branky rovnou 11 gólů a právem 
se tak stala držiteli putovního poháru ZŠ Štěrbo-
holy. Hlavním smyslem tohoto turnaje je ale pře-
devším snaha všem našim hráčům ukázat podstatu 
a důležitost týmové práce a hry v duchu fair play. 

Panu starostovi děkujeme za tradiční první 
výkop, panu školníkovi za to, že se tak jako  
každý rok ujal té nejdůležitější funkce, a to role roz-
hodčího. Turnaj proběhl bez komplikací díky precizní 
přípravě našich organizátorů. Všem hráčům i fa-
nouškům děkujeme za výbornou atmosféru a skvělé 
sportovní výkony. A jak vidí Štěrbogóly naši žáci?

„Strašně jsem se těšil, večer jsem nemohl 
ani usnout, jak moc jsem se těšil. A už teď 
se těším, až budeme hrát příští rok. Škoda, že 
mamka s taťkou museli do práce a nemohli se 
přijít podívat.“

Josef U., I. A

„Nevěděl jsem, jak je fotbal dobrý, tak jsem 
se nepřihlásil. Ale zjistil jsem, že jsem udělal 
chybu. Příště se přihlásím!“

Daniel M., II. A

„Za mě letošní Štěrbogóly byly ty nejlepší. 
I přesto, že jsme nevyhráli a taky, že jsme měli 
nějaké úrazy, tak to bylo dobré. Velmi jsem se 
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těšil, dokonce jsem z toho ani nemohl spát. Na-
ším nejtěžším soupeřem byla V. A. Měl jsem vel-
kou radost, když jsme skončili třetí.“

Lukáš Z., III. A

„Štěrbogóly byly 1. června. Každý musel vy-
myslet svoje logo a pak ho nakreslit, potom se 
hlasovalo. Vyhrál Sofči čertík. Byl hezký. Na 
Štěrbogóly jsem se strašně těšila. Jmenovali 
jsme se Čertíci. Celkem těžké bylo hrát proti 
I.  A, protože tam byli samí fotbalisti. Lehké 
bylo hrát proti III. A a IV. A. Štěrbogóly mě  
mooooooooc bavily. My jsme se umístili na 
5. místě, byli jsme moc rádi. Na prvním místě 
se umístila IV. B. K obědu jsme měli pizzu. Ten 
den jsem si moc užila. Moc se těším na příští 
Štěrbogóly. Třeba se příště umístíme ještě líp.“

Nela R., III. B

„Štěrbogóly jsou hra, která baví ne všechny. 
Štěrbogóly máme ve škole jako menší oslavu 
Dne dětí. Za vítězství se dostává putovní pohár 
ZŠ Štěrboholy. Já jsem si letos na Štěrbogólech 
zahrála jako brankář a taky jsem jednou byla 
v  útoku. Na IV. A jsem si do branky netrou-
fla, proto mě vystřídal Vojtěch Matějka, který je 
fotbalista a hraje za Viktoria Žižkov. Štěrbogóly 
jsem si já osobně užila. Potom jsme měli oběd. 
Byla pizza. Ještě po obědě jsme dostali čokolá-
dovo-jahodového nanuka. DEN DĚTÍ JSEM SI 
MOC UŽILA, BYLO TO SUPER!“

Tereza Z., IV. A 

„Dne 1. 6. se konaly Štěrbogóly. My jsme se 
jmenovali Pomeranče, protože jsme měli oran-
žové dresy. Všichni jsme se moc těšili. Když jsme 
přišli na hřiště, byl nejdřív nástup. Potom už tur-
naj vypukl. V útoku jsme měli výborné útočníky, 
v obraně skvělé obránce a v bráně neprůstřel-
ného brankáře. Góly obstarávali hlavně Nathaniel 
Bediako Odei a Tadeáš Bartůšek. V bráně chytal 
Michael Špinka. V obraně skvěle bránily Lucie 
Šímová a Natálie Urbanová.

Když jsme hráli zápasy, kluci dávali góly 
a všichni ostatní fandili. Křičeli jsme: „Pomeranče 
běhají, góly rychle dávají.“ A pokřik fungoval! Dá-
vali jsme góly a skoro žádné jsme nedostávali.

Když se turnaj dohrál, sčítaly se body. Na-
konec vyhrála IV. B, což jsme byli my. Měli 
jsme a máme z poháru obrovskou radost. Pohár 
máme vystavený ve třídě a jsme rádi, že se na 
něj můžeme dívat celý den. Těšíme se na příští 
Štěrbogóly a doufáme, že pohár obhájíme.“

Patricie F., IV. B

„V základní škole Štěrboholy se každý rok na 
Den dětí koná fotbalový souboj mezi všemi třídami. 

Po loňské pauze způsobené pandemií se 
1. června 2021 žáci všech tříd mohli zúčastnit již 
10. ročníku. Slavnostním výkopem pana starosty 
začaly první kulaté Štěrbogóly. Počasí účastní-
kům přálo, všichni chtěli vyhrát putovní pohár. 
Za velkého fandění především nehrajících dětí se 
na stupních vítězů umístila na 3. místě III. A, na 
2. místě V. A a na 1. místě IV. B.

Školní akce se povedla nejen díky počasí a fa-
nouškům, ale i díky organizátorům a panu roz-
hodčímu. Už teď se všichni těší na další ročník.“

Diana K., V. A

„Na Štěrbogóly jsem se těšila celý loňský 
školní rok, bohužel se nemohly uskutečnit. Tento 
rok se ale naštěstí konaly. Už jsem se těšila na 
den, kdy budou. Hrála jsem skoro každý zápas, 
většinou jsem byla brankářem. My, V. B, jsme 
se jmenovali Simpsonovi. Během zápasu se stala 
i nějaká zranění – odřená kolena, odřené lokty, 
někdy vletěl bohužel míč i někomu na hlavu. Jed-
nou jsem kopla míč i na pana školníka, který byl 
rozhodčí. Umístili jsme se na posledním místě, 
ale to nevadí, byli jsme první od konce a z toho 
jsme se radovali. Štěrbogóly jsou super.“

Viktorie S., V. B

Hodnocení žáků uspořádala 
Martina Valná, třídní učitelka V. B.
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SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 
NA MALÉM HÁJI

Ve středu 23. 6. 2021 proběhlo na Malém háji 
sousedské setkání, které pořádala pro místní oby-
vatele developerská společnost FINEP, a to pod 
záštitou obou městských částí, jejichž hranice 
protíná tuto lokalitu, tedy městské části Praha 
Štěrboholy a Praha Dolní Měcholupy.

Původně nevyužívaná část Prahy, se promě-
ňuje do krásna a během jednoho desetiletí zde 
vyrostla nejenom nová obchodní zóna Retail 
Park při ulici Kutnohorská, ale především rezi-
denční čtvrť Malý háj. Moderní městská archi-
tektura, neustále rozšiřující se o kvalitní a pra-
videlně udržovanou zeleň a veřejnou vybavenost, 
ale i jedinečná nabídka více forem bydlení, to vše 
zde vytváří obraz moderní čtvrti, ve které se od-
ráží i tolik pro rozvoj města potřebná spolupráce 
samosprávy s privátním investorem. O kvalitě 
místa, jeho dostupnosti v rámci Prahy, stejně tak 
i nabídky služeb a volnočasových aktivit v okolí 
vypovídá například i umístění domova pro seniory 
SeneCura přímo v rámci lokality.

V rámci sousedského setkání byla, kromě bo-
hatého programu pro děti i dospělé, slavnostně 
otevřena dvě hřiště nacházející se v nově budo-
vaném parku na severu Honzíkovy ulice. Pro děti 
je to dětské hřiště s velkým množstvím moder-
ních herních prvků. A dále směrem do Štěrbo-
hol zde bylo nejen pro děti, ale především pro 
dospělé, hlavně ty sportovně zaměřené, ote-
vřeno multifunkční sportovní hřiště s umělým 
povrchem. Na hřišti si můžete zahrát například 
fotbal, košíkovou, házenou, nohejbal či tenis 
a termín se dá rezervovat na internetové stránce  
https://rezervace.finep.cz/cs. „Kvalitní venkovní 
hřiště, jak pro děti, tak i pro sportovce, jasně 
ukazují, že investor lokalitu nevytěží jen na by-
dlení, ale věnuje zde velkou pozornost i  volno-
časovým aktivitám. Sportoviště i městská zeleň 
do města patří a my jsme na radnici rádi, že 

se nám podařilo najít se všemi zainteresova-
nými stranami společnou řeč a výsledkem je 
multifunkční hřiště, o které se společnost Finep 
bude nadále starat a provozovat jej,“ komentoval 
otevření hřišť starosta Štěrbohol pan František 
Ševít. Park, obklopující obě hřiště, se bude do 
budoucna rozvíjet společně s další výstavbou 
a přibude zde více vzrostlých stromů, městského 
mobiliáře či pěších komunikací. Za povšimnutí 
v letos dokončené části parku jistě stojí návrší, 
na jehož vrchol vede krásná stezka, na jejímž 
konci vás čeká příjemné posezení s rozhledem 
po okolí. Zároveň se hřišti byly již vybudovány 
i chodníky propojující lokalitu. 

Malý háj je městskou čtvrtí s výrazným 
zastoupením mladých rodin a párů, logicky se 
zde, v rámci sousedského setkání, objevilo téma 
mateřská i základní škola. Starosta MČ Praha 
Dolní Měcholupy, Mgr. Jiří Jindřich, na setkání 
informoval o výstavbě škol přímo v lokalitě Ma-
lého háje se slovy: „Rozvoj každé lokality má mít 
jasná pravidla a je tak logické, že v místě, kde 
jsou a budou děti by měla být i školka a škola. 
A nám se podařilo s FINEPem domluvit to, že 
přímo v lokalitě bude pro učitele v nové škole 
k dispozici byt, a to hned v sousedním bytovém 
domě“. Budovy obou škol budou součástí nové 
podoby ulice Kardausova, která se do budoucna 
rozšíří (je na to v plánech rozvoje lokality počí-
táno) a ve svém středu pojme tramvajový pás 
zde v lokalitě již historicky připravované nové 
tramvajové trati. Ta by v dalších letech měla 
zvýšit komfort dopravní obslužnosti lokality 
a jednoznačně urychlit napojení místa na páteřní 
linky metra. O všech komunikovaných tématech 
bylo možné seznámit se i na velkoformátových 
vizualizacích a zaměstnanci FINEPu s každým 
rádi pohovořili nejen o současných tématech, 
jako například nové hřiště a park, ale i o plá-
novaném rozvoji v širším časovém horizontu 
zahrnující velký okružní park, či právě zavedení 
tramvajové trati.

autorem článku FINEP



24 Štěrboholské listy 2/2021

SK Viktoria Štěrboholy pořádá nepřetržitě 
nábory nových mladých fotbalistů 
a fotbalistek 

Fotbalový klub SK Viktoria Štěrboholy po-
řádá průběžně po celý rok nábor nových hráčů 
do mládežnického fotbalu. Nábor se týká kluků 
a holek do všech věkových kategorií, ale zejména 
do těch následujících:

Předpřípravka 
– určeno pro děti do 5 let
Mladší přípravka 
– určeno pro děti od 5 do 6 let 
Starší přípravka 
– určeno pro děti od 7 do 9 let

Kontakt: 
Karel Horčík, předseda SK 
tel.: 602 269 911  
email:  horcik@fotbalpraha.cz 

karel@horcik.eu

Jiří Studík, trenér mládeže 
tel.: 774 030 399 
email: studik.jiri@email.cz

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
je sportovním klubem, který má momentálně 

jediný sportovní oddíl a to oddíl kopané. Prů-
měrný počet členů v posledních letech je cca 
180. Kopaná má ve Štěrboholech dlouholetou 
tradici, když první klub byl založen již v roce 
1929. A– mužstvo dospělých hraje již od roku 
1998 nepřetržitě 1.  A třídu což je 2. nejvyšší 
soutěž Pražského fotbalového svazu. 

Naším hlavním cílem, je vychovávat mladé 
sportovce, vhodným způsobem u nich rozvíjet 
individuální a týmové herní dovednosti. Důraz 
klademe i na obecný rozvoj osobnosti hráče, ne-
boť si uvědomuje, že vývoj mladého fotbalisty se 
z velké části odehrává i mimo hřiště. Děti mají 
téměř po celý rok možnost trénovat na kvalitní 
přírodní trávě.

Jak začít? 
Nejvhodnější je obrátit se přímo na uvedené 

kontakty a domluvit se na účasti na nejbližším 
možném tréninku. A nebo přijít na kterýkoliv náš 
trénink osobně a domluvit se přímo s trenéry 
a třeba se klidně hned zapojit do tréninku

Na závěr
Dopřejte svému dítěti neopakovatelné spor-

tovní zážitky a dejte mu možnost zahrát si fot-
bal v klubu rodinného charakteru.

Za fotbalový klub 
SK Viktoria Štěrboholy

Karel Horčík, předseda SK

SK VIKTORIA 
ŠTĚRBOHOLY
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Dne 1. září 2021 se u nás ve Štěrboholech 
slavnostně otevírá nové centrum pro 
děti se speciálními potřebami. Jedná se 
o Mateřskou školu a základní školu pro děti 
s těžkým kombinovaným postižením Smiling 
Crocodile o. p. s se sídlem K Učilišti 165/15, 
102 00 Praha 10.

Slovo ředitelky a zakladatelky Smiling Croco-
dile Mgr. Dagmar Herrmannové:

„Centrum Smiling Crocodile bylo založeno 
v roce 2012 a má dlouholeté zkušenosti se vzdě-
láváním a péčí o děti se závažným kombinova-
ným postižením. Děti, které Smiling Crocodile 
navštěvují, mají často v kombinaci smyslové po-
stižení spolu s těžkým mentálním a třeba i těž-
kým zdravotním postižením. 

Naše škola a školka je unikátní v tom, že pod-
poruje děti, které by se kvůli svému postižení 
nemohly vzdělávat v jiné speciální škole a musely 
by být na tzv. domácí formě vzdělávání, kdy leží 
veškerá zátěž na jejich rodičích.

Ve Smiling Crocodile poskytujeme dětem 
nejen vzdělání, ale také terapie. Zároveň podpo-
rujeme celé rodiny a snažíme se, aby byl jejich 
život o něco jednodušší a obohacený o nevšední 
zážitky. Organizujeme proto i nejrůznější integ-
rační a mezigenerační projekty. 

Naše práce je sice náročná, ale krásná záro-
veň. Věříme, že tyto děti dokážou všechno, jen 
k tomu potřebují trochu pomoci.

Do Štěrbohol se stěhujeme po dlouhodobém 
působení v Praze-Letňanech. Moc se těšíme ne-
jen do nové budovy, ale i na spolupráci s našimi 
novými sousedy ze Štěrbohol.

Pro více informací o Smiling Crocodile 
se můžete podívat na naše webové stránky  
www.smilingcrocodile.org nebo nás sledovat 
na sociálních sítích.

Všem čtenářům Štěrboholských listů přeji 
krásné léto!“

Mgr. Dagmar Herrmannová
Zakladatelka a ředitelka 

Smiling Crocodile, o. p. s.

MŠ A ZŠ PRO DĚTI S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM SMILING CROCODILE, O. P. S.) 



NABÍDK A KURZŮ  OD Z ÁŘÍ  2021

DOPOLEDNÍ:
Příprava na školku I  – Výtvarné úterky 2-4 roky

Příprava na školku II  – Pohybové středy 2-4 roky
Příprava na školku III  – Koumavé čtvrtky 2-4 roky

ODPOLEDNÍ:
Umělecké dílničky 4-5 let,  6-7 let,  8-9 let

Hudebně Hudebně pohybové hry 3-4 roky
Dramatický kroužek 5-7 let,  8-9 let

Jóga pro děti 4-7 let

PRO DOSPĚLÉ:
Techniky s relaxačním účinkem

Čtyřlístek dětem z.s.
K Učilišti 50/13 
Praha 10 - Štěrboholy

www.ctyrlistekdetem.cz, email: ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz, tel. 797 729 766

R O D I N N É  C E N T R U M  ČT YŘL Í S T E K

Pro rodiny s dětmi nabízíme i  psychologické poradenství.

PODPORA RODIN

Čtyřlístek dětem z.s.

•  zlepšení kvality života rodin s dětmi
•  podpora a obnovení stabilizace vztahů v rodině
•  pomoc dětem a jejich rodičům v nelehkých životních situacích

Zdarma či hrazené, podle finanční situace rodiny

Pomáháme rodinám s dětmi v náročných životních situacích. 
Poskytujeme psychologické poradenství a zprostředkováváme 
materiální pomoc. 

•  rodiny s dětmi, které se ocitly v  náročné životní situaci (vážné   
onemocnění některého člena rodiny, rozvod/rozchod partnerů, ztráta 
zaměstnání, vážné partnerské problémy - agresivita, alkohol, drogy, 
gamblerství, výkon trestu...)
•  klienti OSPOD

•  telefonicky na +420 797 729 766, 
•  emailem na ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz 

Mgr. Barbora Černá

K Učilišti 50/13, Praha 10 - Štěrboholy

Komu jsou služby určeny:

Cíle:

Cena:

Klienti se mohou objednat:

Kontaktní osoby při objednání:

Služby jsou poskytovány:

Čtyřlístek dětem z.s., K Učilišti 50/13, Praha 10 - Štěrboholy, IČO 08994081
tel: +420 797 729 766, www.ctyrlistekdetem.cz

„Pomáháme, aby ti, kterým zrovna štěstí nepřeje, měli svá rozhodnutí a kroky lehčí. Aby jejich děti 
mohly prožít úplně normální dětství a začít se prát s překážkami, až na to nastane opravdu čas.“
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INZERCE:

TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY

TJ Sokol Štěrboholy, oddíl předškolního 
žactva, se dne 13. 6. 2021 zúčastnil po dlouhé 
době COVIDu veřejného závodu v atletice na 
Julisce  – přeboru Prahy. Ze 75 závodníků byl 
v žácích Marek Bobek druhý a družstvo smíšené 

2 děvčata a 3 hoši získali stříbrné medaile! Dě-
kujeme za vzornou reprezentaci TJ Sokola Štěr-
boholy a těšíme se na další akce.

Také jsme se zapojili do celosvětové akce 
Move Week.



Pro hosty je základem 6 doporučení, jak se mají 
či nemají chovat, aby snížili riziko přenosu viru. Pa-
tří mezi ně například dodržování omezení počtu lidí 
u stolu, dezinfekce rukou, nesdílení brček a příborů 
či omezení hlasitých projevů a zpěvu.

Obsah programu Bezpečná restaurace byl 
připraven ve spolupráci s hygieniky a epidemio-
logy. „Máme všichni jeden společný cíl – a tím 
je udržet hospody bezpečné a trvale otevřené. 
Víme, že virus nezmizel. Ale můžeme se naučit 
s  ním žít a fungovat, a to i v oblasti gastro-

nomie. Opakované otevírání a zavírání je pro 
gastro segment naprosto zničující. Bezpečná 
restaurace, samoregulační program nezávislý na 
politických změnách a rozhodnutích, je návodem 
a cestou, jak toho dosáhnout,“ říká Luboš Kas-
tner, šéf gastro sekce Asociace malých a střed-
ních podniků, garanta a spolutvůrce projektu 
Bezpečná restaurace.

Více informací o programu a materiály ke 
stažení jsou k dispozici na adrese:
www.bezpecnarestaurace.cz.

Sídlo: Na Košince 2511/3b, Praha 8-Libeň

Program Bezpečná restaurace pomáhá 
udržet restaurace bezpečné a otevřené. 
Podpoří jej mediální kampaň.

Pivovary a další partneři programu již zajistili, 
že se tisíce provozoven v zemi zapojily a staly 
se z nich “Bezpečné restaurace”. A každý den 
přibývají stovky dalších.

„Sice poněkud nečekaně a narychlo, ale 
ode dneška se otevírají i vnitřní prostory hos-
pod, restaurací a dalších gastronomických za-
řízení. Máme samozřejmě radost, že konečně 
po mnoha měsících mohou podnikatelé v gas-
tronomii začít opět rozbíhat své podnikání, byť 
stále s jistými omezeními. A zejména jsme rádi, 
že již několik týdnů s nimi pečlivě připravujeme 
a komunikujeme program Bezpečná restaurace. 
Tisíce podniků se již zapojily a denně se přidá-
vají další. A bez ohledu na konkrétní a měnící se 
požadavky vlády a hygieniků se tak staly bezpeč-
nými pro hosty i jejich personál,” říká Martina 
Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pi-
vovarů a sladoven.

„Ode dneška spouštíme i připravenou kampaň 
Bezpečná restaurace, která má centrální slogan 
„Děkujeme, že se chováte zodpovědně“ a která 
bude probíhat na venkovních plochách a sociálních 
sítích,“ říká dále Martina Ferencová. „Klíčovou sou-
částí programu je pak pokračující distribuce mate-
riálů do provozoven aškolení jejich personálu. Do 
tohoto procesu se zapojily nejen naši členové, tedy 
pivovary, ale i další partneři. Chci jim tímto podě-
kovat za jejich podporu. Všichni rozvážejí letáky, 
samolepky a další materiály do provozoven po celé 
republice, školí své obchodní zástupce a předávají 
tak dále informace o programu.“

„Provozovnu, která se do programu zapojila, 
by hosté nejsnáze měli poznat podle letáku nebo 
samolepky „Jsme bezpečná restaurace“ na dve-

řích,“ říká Ferencová. A dodává: „Partneři pro-
gramu se nejen zapojili do distribuce materiálů 
a aktivace provozoven, ale také finančně podpo-
řili produkci kampaně a výrobu všech potřebných 
materiálů, případně nám zdarma poskytli medi-
ální plochy. Bez jejich podpory by projekt nemohl 
být připraven v takové kvalitě a rozsahu.“

Program Bezpečná restaurace je zaměřen jak 
na provozovatele, tak na hosty. Pro provozova-
tele je jeho základem kontrolní seznam úkonů, 
které v průběhu provozu dodržují. Je mezi nimi 
například pravidelná důkladná dezinfekce všech 
prostorů a povrchů, dezinfekce výčepního skla, 
zvýšená frekvence větrání uzavřených prostor či 
zajištění dostatku dezinfekce pro hosty na vybra-
ných místech v podniku. 

JSMEJSME
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TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s.
Černokostelecká 122, Praha 10 – Malešice
www.tukas.cz

PRO VŠECHNY TVÁŘE 
VAŠEHO JÁ
NOVÝ OPEL

CROSSLAND JIŽ ZA 349 990 Kč 

Kombinovaná spotřeba 4,4-6,4 l/100km; emise CO2 114-143 g/km.   
Značková 5letá záruka se skládá z dvouleté výrobní záruky a tříleté smluvní záruky Opel. 
 Zobrazené modely jsou pouze ilustrativní. 

INZERCE:INZERCE:



Nový Renault Arkana: spotřeba 4,9–5,9 l / 100 km, emise co2 111–133 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů 
vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

RENAULT
ARKANA

NOVÝ

hybrid by nature

Černokostelecká 565/114 
108 00 Praha 10 – Malešice

Nové vozy
Tel.: +420 283 020 365
E-mail: prodej.renault@tukas.cz

Servis
Tel.: +420 283 020 300 
E-mail: servis.renault@tukas.cz

renault.tukas.cz

INZERCE:

 

Prodavač Dřevo - Praha Štěrboholy 
Hledáš práci? Jsi šikovný a rád se učíš novým věcem? Pak jsi ten pravý, koho hledáme, 
do našeho týmu v oddělení dřeva a přířezu!! 
 

Náplň práce 

• ak�vní komunikace se zákazníky 

• ak�vní prodej výrobků 

• přířez dřeva dle požadavků zákazníka 

• péče o přidělený sor�ment 

• prezentace zboží 

• uplatnění vašich obchodních 
dovednos� 

Váš pro�l  

• výuční list nebo středoškolské vzdělání 

• přehled sor�mentu uvedené skupiny 
zboží 

• obsluha formátovací pily 

• silné prozákaznické myšlení 
a obchodní duch 

• radost z práce s lidmi 

• týmový hráč 

Nabízíme 

• příjemné pracovní prostředí 

• stravenky v hodnotě 100 Kč 

• příplatek za práci o víkendu 25% 

• týden dovolené navíc 

• zaměstnanecké slevy na nákup 

• příspěvek na penzijní připojištění 

• kafetérie 

 

Místo pracoviště 

Nákupní 390/4, 102 00  Praha-Štěrboholy, Česká republika 

Typ pracovního vztahu 

Práce na plný úvazek 

Typ smluvního vztahu 

Pracovní smlouva 

Mzda 

28130-30940 Kč/měsíc 

Bene�ty 

Sleva na firemní výrobky/služby, příspěvek na penzijní/životní připojištění, 
stravenky/příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů, kafetérie 

INZERCE:
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ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY

MČ Praha 10-Štěrboholy, ROČNÍK X., číslo 2/2021
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 30. 9. 2021. Uzávěrka příštího 
čísla: 15. 10. 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



Sledujte www.europark.cz 

PARTNEŘI AKCE

EUROPARK.PRAHAeuropark.cz
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