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Vážení spoluobčané, 
zdravím Vás v podzimních měsících. Dnes 

se zde nebudu rozepisovat o Covidu-19, či co 
nás čeká do konce roku 2021, ale ohlédneme se 
slovy našeho kronikáře Jana Pláteníka za historií 
naší Základní školy od založení první třídy až po 
současnost. 

Štěrboholská škola 1909–2021
Dnes jsme trochu zapátrali v historii. 

Důvodem je skutečnost, že poprvé v historii 
Štěrbohol se nám podařilo otevřít 2. stupeň 
základního vzdělávání v ZŠ Štěrboholy. Zatím 
tedy 6. třídu, ale do deváté dorosteme. Požádali 
jsme našeho kronikáře Jana Pláteníka o několik 
historických faktů z naší kroniky.

Podle zápisů ze školní kroniky najdeme 
zmínku o štěrboholském školství v březnu 1909. 
Děti ze Štěrbohol docházely do obecné školy do 
Kyj. Přesto, že se štěrboholští zastupitelé snažili 
o vlastní školu zde ve Štěrboholech, nebylo 
těmto vyhověno i přes několikeré odvolání. 
Konečně po komisionálním šetření cesty ze 
Štěrbohol do Kyj povolila zemská školní rada 
zřízení celoroční expozitury pro žáky od 6 do 
10 roků. 

Po 28. říjnu 1918, kdy se zlepšily vyhlídky 
na zřízení samostatné školy, dřívější snahy 
byly obnoveny, a tak konečně po namáhavé 
a  dlouholeté práci byla povolena výměrem 
zemské školní rady ze dne 15. září 1920 
samostatná škola zde v obci.

Poválečná doba, která přinesla s sebou 
i velkou drahotu, se projevila na plánu postaviti 
důstojnější budovu školní. Budova školní 
vznikala postupně. Jednalo se vlastně o obecní 

SLOVO 
STAROSTY

ÚŘAD 
MĚSTSKÉ 
ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT: 
Nová adresa:
Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10-Štěrboholy  
IČ: 00231371
tel.: 608 580 583
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
PO, ST  8:00–12:00, 12:30–18:00
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 SÍTÍCH
Štěrboholy-dobrá volba
Skupina – Štěrboholy diskutují

MCSTERBOHOLY

MÍSTNÍ KNIHOVNA
otevřena každou středu 
od 16:00 do 18:00
Nově na adrese: K Učilišti –  
v budově Klubu seniorů

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.

domek s hasičskou zbrojnicí. Byla přistavěna 
1.  třída povolené expozitury a konečně v roce 
1920 zřízena přístavba 2. třídy. 

Počátkem roku 1920/21 byla budova 
celkem hotova a pokračováno bylo postupně 
byť i  s  různými obtížemi. Úprava školy, 
zakoupení nejnutnějšího školního nábytku, jakož 
i pomůcek, vyžadovalo značného nákladu a bylo 
nutno se v prvých letech v mnohém uskrovniti.

Dlouholetý boj občanstva o svou školu 
svědčí o porozumění občanstva moderním 
proudům kulturním v osvobozené vlasti. 

Finanční oběti, jež škole přinesly, budou jistě 
vzpruhou a posilou v řádném konání povinností 
svých ve škole i mimo školu všech, kdož budou 
na této škole působiti.

První začátek školního roku 1920/21 ve 
Štěrboholech byl zahájen opožděně a to dnem 
1. října 1920 následkem opožděného povolení 
pro školu. Správcem školy byl ustanoven 
zastupující řídící učitel Josef Polanecký a jako 
učitelka byla zde ustanovena A. Kohlíková.

Kolaudace školy byla provedena dne 
15. října 1920 za přítomnosti okresního 
geometra, lékaře a člena okresní školní rady 
p. Doležala. Vytčeny byly sice některé drobné 
vady, ale školní budova byla, co prozatímní, 
přijata.

Tak vlastně byla v roce 1920 ve vlastní škole 
zahájena první samostatná školní výuka. Od této 
doby i přes různé malé či větší problémy školství 
ve Štěrboholech nabralo tzv. „dech“ a začalo se 
postupně rozvíjet.

Vzhledem k tomu, že zatímní škola již 
nevyhovovala a nestačila na počty nových žáků, 
byla u příležitosti oslav 28. října otevřena v roce 
1949 nová škola, a to v budově čp. 135, a to pro 
první až pátý ročník.

 Tak, jak se Štěrboholy rozrůstaly, přišla 
nová výstavba domů a s tím i nárůst nových 



4 5Štěrboholské listy 3/2021 Štěrboholské listy 3/2021

ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Usnesení zastupitelstva
MČ Praha-Štěrboholy 
květen–srpen 2021

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

Schvaluje
poskytnutí dotace Lince bezpečí, z. s. ve výši 
7 500 Kč z rozpočtu městské části Praha- 
-Štěrboholy na rok 2021.

Schvaluje
úpravy rozpočtu městské části na rok 2021. 

Projednalo 
žádost SK HAMR, z. s. o prominutí nájmu ví-
ceúčelové sportovní haly Štěrboholy – objekt 
čp. 430 v ulici U Školy.

Schvaluje
prominutí nájemného za Sportovní areál 
Štěrboholy v plné výši za dobu sedmi měsíců, 
které odpovídají uzavření provozu areálu po 
dobu vládních opatření v uplynulém období, a to 
s účinností od následujícího měsíce po poslední 
zaplacené splátce nájmu. V případě přijetí kom-
penzace od státu dojde mezi nájemcem a měst-
skou částí k finančnímu vypořádání. 

Schvaluje
prodloužení doby nájmu části pozemku parc. 
č. 674/12 v k. ú. Štěrboholy společnosti 
BigBoard  a.  s. se sídlem Na strži 2097/63, 
140  00 Praha 4, IČO: 24226491, za účelem 

umístění reklamního zařízení do 7. 7. 2026 za 
roční nájemné ve výši 180 000,00 Kč.

Schvaluje
prodloužení doby nájmu části pozemků parc. 
č. 253 a 254 v k. ú. Štěrboholy – zahrádková 
osada č. 1, konkrétně zahrádky označené čísly 
10, 14, 16, 17, 19, 20 a 24 do 31. 12. 2024 za 
stávajících podmínek.

Rozhoduje
o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu 
„Stavební úpravy Základní školy Štěrboholy“, 
kterým se stal účastník 3 R, v. o. s., se síd-
lem Na Košince 2511/3b, 180 00 Praha 8, 
IČO:  64572129 s celkovou nabídkovou cenou 
2 756 536,00 Kč bez DPH. S uvedeným účast-
níkem bude uzavřena smlouva o dílo.

Schvaluje
návrh termínů zasedání zastupitelstva městské 
části ve 2. pololetí 2021:
22. 9., 20. 10., 24. 11. 2021, 15. 12. 2021.

Bere na vědomí
Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení – vydané 
OCP MHMP dne 25.5.2021 pod č.j. MHMP 
740348/2021.

Nesouhlasí
s umístěním „Společného areálu zpracování 
dřeva z produkce Lesů hl. m. Prahy a kom-
postárny zeleného bioodpadu“ na pozemcích 
v k. ú. Kyje a k. ú. Štěrboholy.

Požaduje
s ohledem na stanovisko ČIŽP zajistit umístění 
„Záměru“ do jiné lokality, aby bylo vyloučeno 
riziko negativních vlivů obou areálů na obyvatele 
okolních městských částí – navýšení dopravy 
průjezdem těžkých automobilů, prašnosti z po-
jezdů a manipulace na volných plochách a obtě-
žování zápachem.

obyvatel ale i dětí. Přichází rok 1980 a s tím 
i slavnostní tzv. „Poklep základního kamene“ na 
výstavbu původní mateřské školy. V roce 1981 
byla zahájena formou panelové stavby samotná 
stavba mateřské a v druhé části budovy základní 
školy prvního stupně. Budova byla již v místě 
dnešní školy.

Škola byla slavnostně otevřena 
29. listopadu 1983 za přítomnosti ministra 
školství p. Vondrušky, náměstka primátora 
hl.  m.  Prahy Zdeňka Horčíka a vedení 
tehdejšího MNV a Drobných provozoven zde ve 
Štěrboholech zastoupených Pavlem Hubatkou, 
který nemalou prací přispěl k samotné realizaci 
tohoto záměru.

Čas ale nezadržitelně běžel dále a Štěrboholy 
nyní již jako Městská část Praha 10-Štěrboholy 
se přeci jen od roku 1983 rozrostly, přibyla nová 
výstavba a s tím spojený i počet nových obyvatel. 
Uplynulo již 25 let a bylo nutné řešit mj. i otázku 
školství. Stalo se a nové vedení zastupitelstva 
MČ Štěrboholy se pustilo do práce. Na místě 

původní školy byla zahájena rozsáhlá přestavba 
školy. Práce byly zahájeny koncem roku 2017. 
Nebyla to jednoduchá akce, a to především 
po stránce finančního zabezpečení. Nová 
moderní školní budova zde ve Štěrboholech byla 
slavnostně otevřena v pondělí dne 2. září 2019.

Jak již bylo shora řečeno, rozvoj školství 
šel ještě dále, a proto byly zahájeny přípravy 
na zahájení provozu 2. stupně základního 
vzdělávání, resp. otevření 6. očníku. Přesto, že 
byly nemalé problémy s epidemií Covidu, dobrá 
věc se podařila. 

Se zahájením školního roku 2021–2022 
byl slavnostně zahájen již uvedený 2. stupeň 
základního vzdělávání zde ve Štěrboholech. 
Nezbývá než poděkovat všem zastupitelům 
MČ Praha 10-Štěrboholy, starostovi panu 
Františku Ševítovi a všem, kteří měli velký podíl 
na takto významné akci, rozvoji školství zde ve 
Štěrboholech.

Jan Pláteník, kronikář
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GRATULACE K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

V září 2021 oslavil své životní jubileum  – 
80.  narozeniny bývalý dlouholetý starosta 
Štěrbohol, pan Josef Urban. Touto cestou mu 
přejeme  hodně zdraví, sil a životního optimismu.

V zastupitelstvu Městské části Praha-  
-Štěrboholy působil pan Josef Urban od roku 
1994, funkci starosty zastával v letech 1998–
2007. Následně byl ještě do roku 2014 řadovým 
členem zastupitelstva. 

V roce 2002 byl u přidělení znaku a praporu 
MČ Praha Štěrboholy, které převzal od 
tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny 
Ing. Václava Klause. 

„Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze 
dělat politiku opravdovou, demokratickou 
a lidovou.“ (T. G. Masaryk)

Přesně takového jsme ho znali – většina 
z  vás „starousedlíků“ včetně mne, současného 
starosty. Do funkce starosty Štěrbohol jsem 
nastupoval právě po něm. Několik let jsme 
spolupracovali v zastupitelstvu a jeho názory 
mi byly mnohokrát velkou oporou v mých 
začátcích. Vždy používal „selský rozum“, což se 
dnes v politice příliš nenosí. 

TAK TEDY PEPO, JEŠTĚ JEDNOU 
VŠE NEJLEPŠÍ! DÍKY ZA VŠE !

František Ševít
starosta 
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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!
Vždy ve čtvrtek 14–18 hod ul. Granátnická: 
11. 11. 2021, 9. 12. 2021.
Součástí přistavení VOK je obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů.

VOK NA BIO ODPAD
V sobotu 13. 11. 2021 9–12 hod v ulici Výrobní 
u vjezdu do dvora bývalého úřadu MČ 
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

Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky, je již 
nově umístěna na stanovišti separovaného od-
padu v ulici U školy – vedle fotbalového hřiště 
SK Viktoria Štěrboholy. Jedná se o nádobu 
o objemu 240 L. Nádoba je uzavřená s proříznu-
tým 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.
Jak správně třídit olej naleznete zde:
www.tridimolej.cz

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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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PRAVIDLA A KONTRIBUCE INVESTORŮ DO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
PRAHA ŠTĚRBOHOLY

Investoři by se na základě dohod o spolupráci 
měli nově finančně podílet na budování infra-
struktury, občanské vybavenosti a veřejných pro-
stranství. Vzhledem k tomu, že v současnosti 
žádná podobná pravidla neexistují, jedná se 
o  důležitý dokument pro budoucí rozvoj a vý-
stavbu v Praze. Metodika vznikla ve spolupráci 
se Svazem městských částí hl. m. Prahy a byla 
v loňském roce hojně konzultována jak s měst-
skými částmi, tak se zástupci developerů.

Nová pravidla byla také představena veřejnosti 
v Centru architektury a městského plánování 
(CAMP). Nyní dokument čeká ještě závěrečné 
projednání a počítá se tím, že by ho na pře-
lomu května a června měla projednat Rada hl. 
m. Prahy. Poté by měl být schválen pražskými 
zastupiteli.

„Pokud je v současnosti některé území nezasta-
vitelné, má naprosto jinou hodnotu, než kdyby 
v lokalitě došlo ke změně územního plánu na 
stavební pozemky. Metodika proto nově nasta-
vuje developerům pravila, díky kterým by měli 

nést spravedlivý podíl například na budování in-
frastruktury nebo veřejného prostoru. Důležitým 
aspektem jsou i městské byty, kterých by díky 
novým pravidlům mělo vznikat mnohem více než 
doposud,“ popisuje Petr Hlaváček, 1. náměstek 
primátora pro oblast územního rozvoje.

Od loňského roku prošla Metodika hned několika 
koly připomínkování, díky čemuž se ještě upřes-
nily podmínky, kterými se budou investoři v bu-
doucnu muset řídit.

„Těší mě, že je Metodika téměř hotová. Věřím, 
že díky připomínkám a poznatkům městských 
částí a investorů se podařilo vytvořit dokument, 
který pozitivně ovlivní budoucí projekty. Potřeba 
dostatku školek, škol a kvalitních parků totiž ne-
ustále roste,“ hodnotí důležitost Metodiky kon-
tribuce investorů Ondřej Boháč, ředitel Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 
1. náměstek primátora 

pro oblast územního rozvoje
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INFORMACE 
Z DOPRAVY

Provoz nákladních automobilů 
ve Štěrboholech – změna úpravy
Štěrboholy se dlouhodobě potýkají s enormní 

dopravní zátěží, ke které přispívá mj. i legální či 
nelegální nákladní doprava. Již téměř dva roky 
pracuje štěrboholská dopravní komise společně 
se zástupci dopravního odboru Prahy 15 a Poli-
cie ČR na úpravě zákazu vjezdu nákladních au-
tomobilů nad 3,5 tuny do Štěrbohol. Stávající 
úprava nesystémově umožňovala zcela legální 
vjezd nákladních automobilů do 6 tun do ulice 
Ústřední, což bylo bohužel často zneužíváno do-
pravci, kteří si i s těžšími nákladními automobily 
zkracovali cestu přes Štěrboholy. V září nabyla 
právní moci nová úprava, která zakazuje vjezd 
nákladních automobilů nad 3,5 tuny do Štěr-
bohol. V nejbližších týdnech dojde k přeznačení 
a doplnění dopravního značení na všech vjezdech 
do Štěrbohol. O změně bude úřad městské části 
informovat dopisem všechny firmy, které v okolí 
provozují nákladní dopravu. Věříme, že na tuto 
změnu upozorní i své řidiče a ti budou značení 
respektovat. Rovněž požádáme policii o zvýšený 
dohled nad dodržováním dopravních předpisů 
v souvislosti se zákazem vjezdu nákladních auto-
mobilů nad 3,5 tuny do Štěrbohol. Toto opatření 
by mohlo pomoci snížit intenzitu nákladní do-
pravy ve Štěrboholech a zlepšit životní podmínky 
pro obyvatele domů v okolí nejrušnějších silnic. 

Ulice Pod Areálem a Nad Horizontem
Ulice Pod Areálem a Nad Horizontem bohužel 

dlouhodobě čelí náporu transitní osobní dopravy, 
což se nejvíce projevuje v ranní dopravní špičce 
a v odpoledních hodinách, kdy si zde řidiči zkra-
cují cestu při průjezdu obcí Štěrboholy. Vznikají 
tak nebezpečné situace u mateřské školy, u no-
vého bytového domu v ulici Pod Areálem, ale 

i na dalších místech. Dopravní komise se shodla, 
že nejefektivnějším řešením bude znovuzavedení 
jednosměrného provozu v ulici Nad Horizontem, 
směrem k ulici K Lesíku, což eliminuje v ranní 
špičce nežádoucí transitní dopravu v celé jižní 
části Štěrbohol. 

V ulici Pod Areálem u nového bytového 
domu rovněž dojde k novému vyznačení parko-
vacích míst tak, aby zde nedocházelo k bloko-
vání vjezdů k ostatním přilehlým nemovitostem. 

Dále bude v této lokalitě nově zřízeno vyvýšené 
místo pro přecházení, které bude napojené na stá-
vající i v budoucnu plánované chodníky pro pěší. 

V současnosti probíhá příprava projektové 
dokumentace a po schválení všech opatření pří-
slušnými institucemi, by mohlo dojít k realizaci 
v průběhu roku 2022, v návaznosti na kompletní 
rekonstrukci ulice K Lesíku.

Osvícení nejfrekventovanějších 
přechodů pro chodce
Po loňském doznačení a zvýraznění přechodů 

pro chodce na ulici Ústřední se podaří zajistit 
i instalaci nového osvětlení frekventovaného pře-
chodu pro chodce na ulici Ústřední u městského 
úřadu. Do budoucna budeme usilovat o srovna-
telné osvícení všech přechodů pro chodce na pá-
teřních komunikacích ve Štěrboholech.

Vraky ve Štěrboholech
V poslední době se daří eliminovat počet 

vraků na silnicích ve Štěrboholech. Napomohla 
tomu jak nová zákonná úprava, tak efektivní 
jednání vedení městské části i strážníků městské 
policie s majiteli vraků. Úspěšná byla také jed-
nání s majitelem areálu ČTK v ulici U Radiály, 
kde došlo k výraznému omezení počtu vraků. 
Tímto si rovněž dovolujeme upozornit provozo-
vatele autoservisů v katastru Štěrbohol, že není 
možné odstavovat vozidla jejich klientů na ve-
řejně přístupných pozemních komunikacích. Žá-
dáme je, aby tak nečinili a své podnikání realizo-
vali výhradně v nemovitostech k tomu určených.

Parkování ve Štěrboholech
Také ve Štěrboholech přibývá vozidel a čím 

dál častěji se objevují problémy s jejich parková-
ním. Obyvatelé Štěrbohol mají primárně parkovat 
na vlastních, či pronajatých parkovacích stáních. 
Bezplatné parkování je možné také na vyzna-
čených veřejně přístupných parkovacích stáních. 
Nedostatek parkovacích stání je celopražský pro-
blém, a i ve Štěrboholech proto stavíme nová 
parkovací místa. Povinnost zajistit dostatečné 
množství parkovacích stání však vyplývá ze sta-
vebního zákona a je to povinností developera, 
či projektanta příslušné stavby, nikoli obce. Na-
opak stání na silnicích ve Štěrboholech odporuje 
dopravním předpisům, protože po zaparkovaní 

vozidel na silnici nezůstává předepsaná šíře volné 
komunikace pro průjezd vozidel v obou směrech. 
Pokud bude k takto zaparkovanému vozidlu při-
volán strážník městské policie, tak bude muset 
pokutovat všechna vozidla, která na ulici stojí 
mimo vyznačená parkovací stání. Větší problém 
je nicméně parkování v křižovatce, na přechodu 
pro chodce, či ve vjezdu k ostatním nemovitos-
tem. V takovém případě může strážník nařídit 
odtažení vozidla a motoristovi se chybné parko-
vání prodraží. 

Aleš Povr
předseda dopravní komise 

MČ Štěrboholy

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Kronikář Štěrbohol Vás zve na výstavu 
historických dokumentů, fotografíí a dalších 
zajímavostí týkajících se Stěrbohol.
Výstavu si bude možné prohlédnout v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha 10-Štěrboholy:
ve středu 3. 11. 2021 10–18 hod
ve čtvrtek 4. 11. 2021 10–16 hod
v pátek 5. 11. 2021 10–15 hod
Výstava bude doplněna obrazy z vlastní tvorby.
Na výstavu Vás zve Úřad MČ Praha 10-Štěrboholy.
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HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ
Zajímavosti č. 4
ze zápisů obecního zastupitelstva 1934–1954

6. května 1937
K přípisu okresní péče o mládež v Říčanech 

usnesl se Sokol, že na prázdniny přijme tři ná-
rodní hosty, tj. děti z našeho pohraničí.

V obci Štěrboholy, okr. Říčany je třeba zříditi 
rybník, který by byl používán jako nádrž pro pří-
pad ohně, jelikož ve zdejší obci není a vody je ne-
dostatek. Rybník tento je zakreslen v plánu státní 
regulační komise na obecním pozemku ve středu 
obce a má též sloužiti jako koupaliště a kluziště 
pro školní dítky. Obec hodlá rybník zříditi ve veli-
kosti 1 000 čtverečních sáhů a hloubce 2 m.

Usneseno bylo zakoupiti pro obec pět plyno-
vých masek.

Usneseno požádati magistrát, aby vyvážení 
odpadků nemocničních a jiných na katastr obce 
zdejší zastavil a hrabání v popeli lidem zakázal.

1.července 1937
Usneseno bylo, aby obecní úřad městyse 

Dubče zaslal nám prohlášení, jaké závazky bu-
deme povinni platiti, budeme-li připojeni k měš-
ťanské škole v Dubči.

Deputace k zemskému úřadu kvůli subvenci na 
kanalizaci, vypraví se pan starosta František Werner.

Usneseno bylo, by při pořádání zábav a di-
vadel, 20 haléřů odváděno bylo rodičovskému 
sdružení z každé prodané vstupenky.

31. července 1937
Obecní zastupitelstvo obce Štěrbohol sou-

hlasí se zřízením poboček měšťanské školy uhří- 
něveské v Dubči dle usnesení obecního zastupitel-
stva v Dubči ze dne 17. července 1937, že obec 
Dubeč postaví svým nákladem potřebné budovy 
a nábytek a veškeré pomůcky opatří. Za těchto 
podmínek,  usneslo se obecní zastupitelstvo, přispí-
vati dle své daňové základny na vydržování těchto 
potřeb společně s obcí Dubeč, Horní a Dolní Mě-
cholupy přičemž bude míti i náležité zastoupení.

19. září 1937
Uvedeného dne což byla neděle, konala se 

o 10. hodině dopolední v restauraci „U Straků“ 
mimořádná schůze obecního zastupitelstva. 
Jednalo se o posmrtnou vzpomínku na zemře-
lého presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. 
Přítomní vyslechli stoje smutný projev pana sta-
rosty Josefa Počty.

Když projev tento byl ukončen, přijat byl jed-
nomyslně všemi přítomnými. Poté pan František 
Werner podal návrh, by škola ve Štěrboholech 
nesla název Masarykova. K uctění památky pr-
vého tohoto presidenta věnuje pan František 
Werner a Jaroslav Werner, majitelé továrny ve 
Štěrboholech částku 500,– Kč na stavbu nové 
školy.

14. října 1937
Domovská příslušnost byla přiznána panu 

Václavu Převrátilovi.
Usneseno, by strážníkovi Al. Horčíkovi za 

odebraný pozemek tzv. dílečky ve výměře 283 
čtver. sáhy byl dán do užívání pozemek č. kat. 
134 v téže výměře, pokud obec jej nebude na 
komunikaci potřebovat.

Starosta upozornil zástupce všech politických 
stran, by do příští schůze připravili si členy i ná-
hradníky do místní školní rady a funkce ty by 
svěřili osobám, které mají o věc náležitý zájem, 
neboť stojíme před velkým a vážným úkolem 
a to stavbou nové školy zde ve Štěrboholech.

14. listopadu 1937
Obecní zastupitelstvo po přečtení podmí-

nek Zemské Banky v Praze ohledně zápůjčky 
na stavbu školy v obnose 326.500,– Kč úplně 
souhlasí všemi hlasy a ihned zápůjčku uzavře 
po schválení okresním výborem.

25. listopadu 1937
Obecní zastupitelstvo všemi hlasy pří-

tomných schvaluje návrh obecní rady i fi-
nanční komise, aby se uzavřela u Zemské 
Banky v  Praze komunální půjčka na obnos 
326.500,– Kč. Zápůjčky této upotřebí se na 
stavbu trojtřídní obecné školy ve Štěrboho-
lech. Zápůjčka bude se spláceti ve splátkách 
pololetních a to vždy 1. ledna a 1. července 
v obnose 8.765,73,– Kč.

Protože obec většího zatížení nesnese, 
nesmí být částka 326.500,– Kč v nominále 
překročena, protože zemská banka po srážce 
vyplatí pouze 300.000,– Kč. Obecní zastu-
pitelstvo usnáší se všemi hlasy přítomných, 
že postaví trojtřídní obecnou školu za obnos 
300.000,– Kč.

Usneseno bylo, aby děti zdejší posílány 
byly do měšťanské školy v Dubči, na níž obec 
přispívati bude ze svých obecních prostředků 
místní školní radě v Dubči poměrnou částkou 
dle daňové základny na vydržování měšťanské 
školy v Dubči.

10. března 1938
Obecní účty za r. 1937 i s chudinským fon-

dem byly v příjmech i ve vydání prozkoumány, 
s doklady srovnány, správnými shledány a bez 
námitek všemi přítomnými schváleny.

Usneseno bylo všemi hlasy přítomných, po-
žádati zemský úřad o vyjádření k plánům na 
trojtřídní obecnou školu ve Štěrboholech, o pro-
vedených námitkách i o stavebním nákladu. 
Usnesení toto učiněno na žádost místního sta-
vebního technického znalce p. Václava Staifa 
a projektanta p. Václava Velvarského.

Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných 
usnáší se obnoviti smlouvu o chovu plemenného 
býka s dosavadním chovatelem p. Leopoldem 
Klingerem a to za roční odměnu 400,– Kč.

9. dubna 1938
Starosta obce jménem obecního zastupitel-

stva poděkoval p. Františku Wernerovi za řádné 
vedení obecních účtů a za jeho finanční podporu. 
Nový pokladník p. Karel Šimon, převzal pokladní 
hotovost 758,– Kč 45 haléřů. Dále převzal 
vkladní knížku živnost. záložny v Uhříněvsi, na 
kterou vloženo na stavbu školy 4.033,– Kč.

Obecní zastupitelstvo souhlasí, by na obecní 
louce č. kat. 133 byla zřízena nádrž na vodu, 
kterou postaví místní rolníci zdarma za hlínu.

Pan Emanuel Kraffer byl přijat do svazku 
obce zdejší.

Jan Pláteník – kronikář
(pokračování příště)
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
VÝPIS Z KRONIKY
TJ Sokol Štěrboholy 1922–1944

3. pokračování

IV ŠIBŘINKY
Dne 30. ledna 1926 se konaly IV. Šibřinky pod 

názvem „Z pohádkové říše sněhu a ledu“. Příjem 
byl 1 724.90,– Kč – vydání 1 319.40,– Kč. De-
koraci namaloval Ladislav Kučera ml. Při šibřin-
kách těch byl sál i vedlejší místnosti osvětleny 
elektrickým světlem vedeným z továrny pana 
Wernera, jehož instalaci provedli bratři: Slezák, 
Dvořák, Jaroslav Werner, Jan Sluníčko  ml., 
Šturc Josef, František Werner, Vilém Mutínský 
a Ladislav Mutínský.

Vzdělávací činnost
Přistupují nešťastné osobní spory a mladá 

jednota je v bouři. Po šesti letech jsem já, Jo-
sef Buňata, učitel na zdejší škole pověřen valnou 
hromadou v roce 1923 abych dopsal kroniku. 
Nebyl jsem v jednotě zdejší, a proto musel jsem 
prostudovati zápisy a archiv, který ale právě v le-
tech následujících do r. 1929 je neúplný.

Výroční valná hromada 
se konala dne 20. února r. 1927. Starostou byl 

opět bratr František Werner, náměstkem br. Jan 
Stolař. Náčelníkem byl Jaroslav Werner, náčelnicí 
sestra Antonie Petráčková. Vzdělavatel a jednatel 
Ladislav Kučera.

Pořádání „Šibřinek“ a cvičení
Bratr Stolař pronajímá jednotě v sousedství hos-

tinec, v němž má naše jednota místnost, dále kus 
pole na letní cvičiště. Oplocení vyžádalo si nákladu 
2 114,– Kč a 80 haléřů. Propůjčuje se místní školní 
radě pro žactvo zdejší školy za roční nájem 150,– Kč.

Žactvo, muži a ženy cvičí dosti, což se ale 
nedá říci o dorostu. Není nikoho, kdo by podchytil 
a vychovával bujné mládí odchované prostředím za 
světové války. Mravní krise zachvacuje tuto složku 
a stále ve schůzích se hovoří o nekázni dorostu 
a mladých.

Z činnosti
Jednota účastní se okrskového cvičení v Male-

šicích a veřejného cvičení v Dubči.
Na nově upraveném cvičišti pořádá jednota 

okrskové cvičení dne 3. července. Účast byla pěkná 
i finanční výtěžek slušný, ale příliš vzpruhy jednotě 

nepřineslo. Vzdělávací činnost omezuje se jen na 
nejnutnější významné dny a to ještě obyčejně ve 
spojení se školou a Sborem dobrovolných hasičů.

Jednota odebírá několik časopisů jako – Sokol, 
Věstník, Vzlet, Besedy dorostu – ale bohužel, málo 
se čte – za to se příliš hrají karty a dost se pije 
alkohol.

Jednota má místnost v hostinci a tu leží jeden 
hlavní činitel, který odvádí od cvičení. S  tímto 
nedobrým vyjádřením vstupuje naše jednota do 
roku 1928.

ŠIBŘINKY
„Páté přes deváté“ svým rázem – náhodou – či 

úmyslně volené, charakterisují vedení jednoty. Sta-
rosta Werner marně se namáhá – sám je ve svém 
podniku zapřažen od rána do noci a jednatel-vzdě-
lavatel Ladislav Kučera týž opět nedbá. Náčelník 
Josef Hněvsa dobrý bratr, přestouplý z  Radonic 
ujímá se vedení a sestra M. Straková jest náčelnicí. 
Bratr Josef Šturc křísí dramatický odbor.

Jednatel v podzimu, dřív než přijde zima, resig-
nuje čímž tak vzniká problém, kdo bude jednatelem? 

Zvolen byl br. František Stach, který se chápe 
svěřeného úkolu, kdy začátky jsou doslova hrozné. 
Je nutné vyřídit dopisy, urgence stíhá urgenci ale 
br. F. Stach vyřizuje vše svědomitě. Zraky všech 
se upírají ke škole, ale řídící učitel Ladislav Kučera 
otráven spory tzv. odchází nadobro.

Přes překážky k cíli
Desetileté jubileum trvání republiky nás opět 

vzpružuje alespoň na chvíli. 
Dne 28. října pochoduje několik našich bratří 

v kroji v slavnostním průvodu Prahou. Župní šta-
feta obeslána byla 12ti běžci na přiděleném úseku: 
Průhonice–Újezd.

Dne 17. prosince žákovská besídka jest ukázkou 
podzimní práce cvičitelského sboru.

Bohužel, že členstvo se nevzmohlo. Bratr 
starosta si stěžuje, že občané zdejší – sokolové – 
v památný den 28. X. nevyvěsili prapory s tím, že 
je nemají. Občané zdejší jsou příliš neteční. Jest 

zapotřebí vzdělávací činnosti mezi lidem a bohu-
žel, Místní Osvětová komise sice zvolena byla, ale 
osoby v ní zasedající ujišťují, že se nic nebude díti 
a také skutečně se nic nedělo – do roku 1923 ani 
jedinkrát se nesešli, ba ani předseda nebyl zvolen.

Vyjádření pisatele kroniky
Josefa Buňaty (učitele)
Vy, kteří toto čísti budete – nezlobte se, proč 

jsem pravdu psal a ne jak někteří chtěli – abych 
pro ostudu o letech těchto se zmiňoval. Píši proto, 
aby léta tato byla vám všem výstrahou, co může 
zkaziti, zbořiti ten, kdo není na svém místě, kdo 
lásky hřejivé nedává do své práce, kdo práci od-
bývá a pracuje jen slovy, neboť příval slov ubíjí naše 
pomalu myslící členstvo a to tak otevírá dveře růz-
ným pomlouvačům.

Politická rozervanost roku tohoto uškodila do 
značné míry jednotě také. Z domácích bratří a ses-
ter kde kdo se vyhýbá práci a tíha veškerá leží teď 
na starostovi a mladém jednateli. K nim přistupuje 
bratr Krňanský, který se hlásí dobrovolně k pomoci 
vnitřní. Tak vstupuje jednota do posledního roku 
krise.

Zahajujeme rok 1929
Přes toto vše, co bylo napsáno, najde se přece 

několik lidí, že prosadí alespoň naše „Šibřinky“ pod 
názvem „Ze všech koutů světa“.

Předsednictvo i po valné hromadě 
24. února 1929 zůstává téměř shodné, jen náčel-
níkem a vzdělavatelem je br. Paulus. Br. Krňanský 
vysílá se do vzdělávací školy Pražského pětižupí, 
absolvuje režisérský kurs. Bratr náčelník, nehledí si 
cvičení, a když v březnu resignuje a vystupuje z jed-
noty, jest krise dovršena. Zastoupí ho br. Werner 
a za vzdělavatele je zvolen br. Krňanský.

Nastává přelom. Jednota prodělala dětské ne-
moci. Poděkování patří jen starším bratřím, že vy-
drželi. Sletu v Plzni účastnili se 4 bratři v krojích, 
1 v občanském oděvu a 4 sestry v občanském oděvu.

Jan Pláteník, kronikář
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A.  Vnitřní pohnutka; Klovat; 
B. Úřední spisy; Místo, kde se člověk narodil; Derivát 
amoniaku; C.  Inic. zpěváka Muka; 1. DÍL TAJENKY; 
Okresní muzeum (zkr.); D. Starořek; Jíst (expr.); Vy-
soké učení marxismu-leninismu; Sušenka; E.  Dřevěná 
stavba; Rodná domovina; Domácky Leoš; Obydlí; 
F.  SPZ Trutnova; Doba taktu; Domácky Kleopatra; 
Automatický systém řízení (zkr.); Písmeno řecké abe-
cedy; G.  20.den mayského měsíce; Tvoje; Vniknutí; 
Obsah zprávy; H. Název hlásky „R“; 2. DÍL TAJENKY; 
Citoslovce hihňání; I. Domácky Oldřich; Platidlo Por-
tugalská Indie; Vydavatelství tiskopisů; Model automo-
bilky Kia; J. Základní číslovka; Části vozů; Jídelní lístek; 
Angl.  ty; Tedy; K.  Zkouška vědomostí; Patřící Evě; 
Amor; Masa lidí; L. Okr.národní výbor; Staré počítadlo; 
Prolog; Mládě raka; M. Ruské sídlo; 3. DÍL TAJENKY; 
Bylinný odvar; N. Pneumatika (zast.); Plochý podnos; 
Stát v USA; O. Angl. dnes; Suma; SVISLE: 1. Těs-
tovitá hmota k mazání; Odtékání; 2. Bůžek lásky; Ne-
dokonale spálené dřevo; Zvnitřku pryč; Primát; 3. Me-

zinárodní kamionová doprava (zkratka); Zero; Mořské 
trychtýřovité pobřeží; Obyvatel stínadel; 4. Oprať; Ná-
stroj na broušení; Hudební značka; Domácky Teodor; 
5. Lotyšský šachový velmistr; Drásat; Záhady; Jednotka 
telegrafní rychlosti; 6.  Vznešený cíl; Splést; Pramáti; 
Megapascal (značka); 7.  Vojenská jednotka (zast.); 
Rovněž; Herec ovládající mimiku; Sloní zuby; 8. Římsky 
1105; Kód Salvadoru; Fr.město; Zkr. Ústředního domu 
armády; 9. Zoologická zahrada; Německé ženské jméno; 
Podpěrné; Právo odporu; 10. Vaječná buňka; Část Mni-
chova; Platidlo Evropské unie; Biblický trpitel; 11. Cito-
slovce úderu; Domácky Leona; Černé nápoje; Hromadné 
odeslání obyvatel; 12. Američan (slang.); Něm.východ; 
Stoh listin; Drožkářská zakázka; 13.  Nehlučně; Pruh 
půdy u řeky; Červená; Doba; 14. Polévkové knedlíčky; 
Římsky 22; Proč; Zkr. ampérhodiny; 15. Vykonávat od-
platu za spáchaný čin; Citoslovce bolesti
POMŮCKY: CAEN, AHAU, ATIA, KOO, LAIM
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.
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SK Viktoria Štěrboholy hledá trenéry 
k mládežnickým týmům a pořádá nepřetržitě 
nábory nových mladých fotbalistů 
a fotbalistek

Fotbalový klub SK Viktoria Štěrboholy hledá 
trenéry k mládežnickým týmům a pořádá prů-
běžně po celý rok nábor nových hráčů do mlá-
dežnického fotbalu. Nábor se týká kluků a holek 
do všech věkových kategorií, ale zejména do ná-
sledujících kategorií.
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
Starší žáci – určeno pro děti do 15 let

Kontakt: 
Karel Horčík, předseda SK 
tel.: 602 269 911
e-mail: horcik@fotbalpraha.cz
nebo karel@horcik.eu

Jiří Studík, trenér mládeže 
tel.: 774030399 
e-mail: studik.jiri@email.cz

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY je sportov-
ním klubem, který má v této době jediný spor-
tovní oddíl, a to oddíl kopané. Průměrný počet 
členů v posledních letech je cca 180. 

Kopaná má ve Štěrboholech dlouholetou 
tradici, když první fotbalový 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 a vhodným způsobem u nich rozvíjet 
individuální a týmové herní dovednosti. Důraz 
klademe i na obecný rozvoj osobnosti hráče.

Děti mají téměř po celý rok možnost tréno-
vat na kvalitní přírodní trávě.

V případě Vašeho zájmu se obraťte na uve-
dené kontakty a domluvte se na účasti na nej-
bližším možném tréninku. 

Přijďte mezi nás a dopřejte svému dítěti 
neopakovatelné sportovní zážitky a dejte mu 
možnost zahrát si fotbal v klubu rodinného cha-
rakteru.

Za fotbalový klub 
SK Viktoria Štěrboholy

Karel Horčík, předseda SK

SK VIKTORIA 
ŠTĚRBOHOLY
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Jede vláček kolejáček, 
jmenuje se školní rok, 
všichni kluci, všechny holky 
udělaly velký krok. 
Po prázdninách odpočatí, 
v plné síle už jsou zpět
všechny děti připraveny 
poznat celičký náš svět.
Ten se točí, vláček frčí, 
držíme si klobouky,
spousta nových informací 
čeká na kluky i na holky. 
Těšíme se na poznání, 
zpívání i malování
a na všechno co nás čeká, 
je to velké radování.

Máme tady nový školní rok. Přivítali jsme 
všechny děti z mateřské školy, které se po prázd-
ninách vrátily, i ty nově příchozí. 

Nejvíc nováčků má třída Berušek. Jedná se 
o třídu s těmi nejmladšími od tří let, kde čeká 
děti adaptace na nové prostředí, nové zkuše-
nosti a pravidla, která se budou společně učit. 
Paní učitelky se snaží připravit co nejpříjemnější 
prostředí, aby adaptace probíhala hladce jak pro 
děti, tak pro rodiče nově příchozích. 

Nové tváře nenajdeme jen v Beruškách, ale 
i do tříd Myšiček, Veverek a  Žabiček nastou-
pily nové děti, které si budou zvykat na prostředí 
školky a také zde se paní učitelky snaží dětem 
i rodičům vytvořit příjemné a přátelské prostředí 
pro adaptaci a poznávání nových věcí. 

Ve školce děti čeká spousta krásných hraček, 
aktivit a nových kamarádů. Věříme, že budou 
všichni spokojení a budeme si užívat všechny 
společně strávené chvíle ve třídách, na školní za-
hradě i na vycházkách.

Budeme se těšit na nové zážitky, zkušenosti 
i poznání a budeme se radovat ze společných chvil. 

Mějte se krásně a ať se ve školce všem líbí.
Ahooooj!!!
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JSME PRVNÍ
Zahájení školního roku bylo toto září v Zá-

kladní škole Štěrboholy významnější než v letech 
předchozích, neboť jsme mohli slavnostně přiví-
tat i žáky 6. ročníku. Ti se tak stali historicky 
prvními studenty zahajujícími výuku na našem 
druhém stupni.

Zeptali jsme se žáků bývalé V. A a V. B, zda 
se jim na druhém stupni prozatím líbí. Jak děti 
přiznávají, leccos se změnilo. Přibylo zejména 
množství učiva i domácích úkolů. Co však zů-
stalo stejné, je pozitivní atmosféra, hodiny plné 
zábavy a hlavně třída plná kamarádů. Pevně vě-
říme, že nadšení a radost ze studia žákům vydrží 
až do deváté třídy. 

„Druhý stupeň je těžší v tom, že se mění roz-
vrhy hodin a na každý předmět máme jiného uči-
tele. Hodně věcí se změnilo, měli jsme většinou 
jeden úkol, ale teď je máme skoro z každého 
předmětu. Jsem moc ráda, že se udělal druhý 
stupeň, nemusím jezdit autobusem, protože to 
mám blízko domova. Moc se mi líbí naše nová 
třída, máme tam také novou tabuli. Nedokáži si 
představit, že bych chodila do nové školy, kde 
nikoho neznám. Vůbec mi nevadí, že se spojila 
5. A a 5. B. Vím, že naše paní ředitelka to má 
teď moc těžké a držím jí palce, aby sehnala ty 
správné pedagogy, co s námi zůstanou až do 9. 
třídy. Doufám, že tato škola vydrží v krásném 
stavu jako je teď i nadále.“ 

Eliška Ch., VI. A

„Pro mě je to velmi zajímavé, protože jsme 
první třídou na druhém stupni na této základní 
škole. Druhý stupeň je složitější, máme spoustu 
nových předmětů a skoro na každý jiného vyuču-
jícího. Nebo na některé předměty ještě žádného 
učitele. Ale naštěstí máme paní ředitelku, která s 
námi zatím bojuje v těchto předmětech. Ve třídě 
máme i velkou zábavu se spolužáky i učiteli, a to 
jsem opravdu nečekala. Co je jednodušší? Určitě 
je fajn, že nemusím dojíždět do školy brzy ráno. 
Vše je pro mě trochu nové, takže jednodušší to 
bude až ve druhém pololetí. Co mě překvapilo, 
zatím nic, ale ještě mám čtyři roky před sebou 
na této základní škole, tak uvidím a nechám se 
překvapit.“

Diana K., VI. A

Texty vybrala a uvedla Martina Valná
třídní učitelka I. A

CO DĚLÁ 
ŠKOLU ŠKOLOU

Mnohokrát bylo řečeno i napsáno, že pozice ře-
ditele školy skýtá několik profesí v jednom. Ředitel 
školy je učitel, manažer, ekonom, právník, persona-
lista,… a tady bych se na malou chviličku zastavila.

Vybrat si do týmu ty správné zaměstnance je 
totiž zásadní. Asi každý ředitel si přeje, aby měl 
ve škole lidi, kteří jsou nejen skvělí ve svém oboru 
(ať je to učitel, kuchařka nebo účetní), ale zároveň 
jsou pracovití, jsou to týmoví hráči a jsou loajální 
ke své společnosti. V době, kdy je tragický nedo-
statek nejen učitelů, ale vlastně většiny profesí, se 
pak výběr zaměstnanců stává pro ředitele školy 
téměř noční můrou. Ale protože jsem člověk opti-

mistický, nebudu tu psát o potížích, které hledání 
kvalitních zaměstnanců obnáší, ale dovolím si Vám 
postupně představit některé osobnosti, které už 
vybrány byly (mnohdy mými předchůdci), a které 
tvoří pomyslnou páteř Základní školy Štěrboholy.

A nemohu začít nikým jiným, než člověkem, je-
hož profese dělá odjakživa školu školou. Znají ho tu 
všechny děti, protože on je ten první, s kým se tu 
ráno potkají. Už víte? Ano, je to PAN ŠKOLNÍK.

Richard Zika, školník; původní profesí autome-
chanik, absolvent konzervatoře, milovník přírody, 
tramp, vodák, zpěvák a kytarista trampské skupiny 
H. R. A.

Do Základní školy Štěrboholy nastoupil v roce 
1996 a je zde služebně nejstarším zaměstnancem. 
Za těch dvacet pět let tu zažil tři ředitele, spoustu 
kolegů a dvě generace dětí. 

Kromě prací vyplývajících z jeho pracovní ná-
plně se aktivně zapojuje jako hudební doprovod 
žáků při Adventních zastaveních a je hlavním roz-
hodčím školního turnaje v malé kopané Štěrbogóly.

Děti vítá každé ráno s úsměvem, nehoní je kvůli 
přezůvkám a nad pozdními příchody shovívavě při-
vírá očko. Ke kolegům je vstřícný a snaží se všem 
vždy vyhovět. Je to člověk pohodový, empatický, 
s  všeobecným přehledem a životním nadhledem. 
A i když se ne vždy na všem shodneme, jsem ráda, 
že ho tu mám, a to pochopitelně nejen proto, že 
mi pravidelně každý pátek ve 14.00 hodin přijde 
popřát krásný víkend. Děkuji, Richarde.

Eva Kollmannová, ředitelka školy
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Příprava na mateřskou školu bez maminek, 
pro děti od 18ti měsíců s rozšířenou sportovní 
a výtvarnou výchovou. 

V novém školním roce jsme opět přivítali nové 
„malé Kulíšky“ a stále se na další batolátka těšíme. 
S dětičkami si během dopoledne v tematicky za-
měřeném programu hrajeme, cvičíme, zpíváme, 
malujeme a před polednem shlédneme krátké 
maňáskové divadélko. Máme individuální přístup 
ke každému nováčkovi a naším cílem je, aby se co 
nejrychleji začlenil do kolektivu a postupně si našel 
nové kamarády. Překážkou nejsou ani plenky.

Náš koutek se nachází v ulici U školy ve více-
účelové hale Štěrboholy, a je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 14:00 hod. Nováčky 
přijímáme během celého roku. Není nutná každo-
denní docházka, můžete si vybrat libovolný počet 
dnů v týdnu.

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Kulíškov pro nejmenší



ATLETICKÉ ZÁVODY



PRONÁJEM NOVÝCH PROSTOR

• v klidném prostředí
• uprostřed historického srdce starých Štěrbohol

Po kompletní rekonstrukci a přestavbě Firma Lanos spol. s r. o. nabízí  
nové prostory k pronájmu, včetně kompletních zázemí.

Podlahové plochy nabízených prostor jsou: 75 m2, 135 m2, 146 m2.

Adresa: K Učilišti 35/16, 102 00 Praha 10-Štěrboholy

Bližší informace nebo možnost prohlídky, na telefonu: 602 471 922

INZERCE:



  DACIA.CZ

NOVÁ 
DACIA DUSTER
PŘIJĎTE NA TESTOVACÍ JÍZDU
V RÁMCI DNŮ DACIA

DACIA DUSTER JIŽ OD

109 Kč/DEN
s Dacia Financial Services na 4 roky

DOJEZD PŘES 1 000 km

Nabídka platí do 30. 11. 2021. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Reprezentativní příklad: Nová Dacia Duster Access TCe 90: cena vozu: 
284 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 227 920 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 56 980 Kč, úroková sazba: 4,94 %, RPSN: 8,6 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 492 Kč, 48. splátka 
úvěru: 148 148 Kč, 1.–48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 834 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 216 628 Kč, délka úvěru: 48 
měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 3 326 Kč. Denní splátka 109 Kč je vypočtena jako průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně 
pojištění,  tj. 3 326 Kč × 12)/365. Součástí financování je zdarma Garance Plus na 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Financial Services znamená financování 
poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nová Dacia Duster: spotřeba 4,8–7,0 l / 100 km, emise CO2: 125–154 g/km. Uvedená spotřeba paliva a emise CO2 jsou změřeny 
metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

DAC_10124194_Duster_PH2_dealer_CZ_210x297_V06_Ui.indd   1 03.09.21   10:49

Černokostelecká 565/114 
108 00 Praha 10

dacia.tukas.cz

INZERCE:

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

INZERCE:

 



INZERCE: INZERCE:

Koupím byt či rodinný dům ve ŠTĚRBOHOLECH. 
Přímo od majitele. Tel.: 604 617 788



INZERCE:
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sterboholy@zris.mepnet.cz  
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   Příjem inzerce do dalšího čísla: 
do 30. 1. 2022. Uzávěrka příštího 
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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



Rezervace na www.europark.cz
Pondělí - pátek mezi 9 - 14 hodinou, sleva 20 %.


