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Vážení spoluobčané,
do nového roku opět vstupujeme s  očeká-

váním, že se již koronavirová epidemie blíží ke 
svému konci. Přeji nám všem, aby se toto oče-
kávání stalo realitou a mohli jsme se již vrátit ke 
zcela normálnímu životu bez všech těch ome-
zení, se kterými se všichni nyní potýkáme.

Co nám, kromě koronaviru, přináší rok 
2022? Jelikož jste i na našich sociálních sítích 
byli vyzváni k vyjádření se k určitým tématům, 
co se týká rozvojových aktivit ve Štěrboholech, 
pokusím se je zde shrnout. 

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY:
Na webu MČ Štěrboholy zveřejňujeme ze-

jména větší akce, které se nás týkají. Jednotlivé 
viladomy či rodinné domy zde neuvádíme. Měst-
ská část dle stavebního zákona není ta, která 
rozhoduje o umístění, či schválení stavebního 
záměru. Je pouze účastníkem řízení, stejně jako 
každý soused dotčené stavby. V současné době 
se nám zde rozmohl takový „nešvar“ místo ro-
dinných domů stavět VILADOMY s více byto-
vými jednotkami. Na tuto skutečnost musíme se 
stavební komisí reagovat, mj. i zvýšením počtu 
parkovacích míst na pozemcích investorů, a to 
i nad zákonné stanovení. 

Taktéž máme již několik let schválené „kon-
tribuce“, dříve developerské smlouvy, mezi MČ 
a investorem, které jsou uveřejněny na webu 
MČ Štěrboholy. Jsou rozděleny na kategorie – 
samostatné rodinné domy, bytové domy a ko-
merční stavby. Z každé takovéto stavby by měl 
investor na základě smlouvy přispět do rozpočtu 
naší městské části patřičný finanční obnos na 
investice do infrastruktury a  služeb, které zde 

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.

budeme pro budoucí obyvatele zajišťovat. Takto 
konáme v naší městské části již několik let. Tyto 
prostředky zapojujeme do našeho rozpočtu 
a hradíme z nich potřebné opravy či investice, 
a nejsme tak závislí pouze na dotacích z Magis-
trátu hlavního města Prahy. 

V roce 2022 začne dříve prezentovaná re-
konstrukce a zvýšení zemního valu podél Štěr-
boholské spojky. 

Na pozemcích podél komunikace Pod Valem 
se investor rozhodl pro výstavbu 5 bytových 
domů o výšce 3–4 podlaží. Nyní jsme ve stádiu 
vyjednávání s developerem o hmotách a výškách 
budov, včetně umístění a počtu parkovacích 
stání. Kompletní zástavbová studie má být za-
stupitelům MČ představena během února 2022. 
Následovat bude veřejné představení pro obyva-
tele přilehlých nemovitostí. Dokumentace bude 
pravděpodobně přístupná občanům po dobu 
několika dnů v přízemí budovy Úřadu MČ Štěr-
boholy. O termínu vás budeme včas informovat. 

Dle posledních informací z Magistrátu dojde 
letos k zahájení příprav a k realizaci „REKON-
STRUKCE ULICE K LESÍKU“, a  to v  roz-
sahu od ulice Ústřední po křížení ulic Upravená 
a Nad Horizontem. Součástí realizace je i ob-
nova kanalizace, vodovodního řadu, rozvodu 
plynu, nové zastávky a chodníků (investorem 
je OTV-Praha). Souběžně s touto akcí budeme 
požadovat opětovné zjednosměrnění ulice Nad 
Horizontem, a to ve směru k Dubči. V rámci 
této akce připravujeme zklidnění komunikace 
Pod Areálem. Toto zklidnění spočívá ve vybudo-
vání zabezpečeného místa pro přecházení v mís-
tech pěšího propojení směrem k ZŠ Štěrboholy. 
Součástí bude nová úprava parkovacích stání 
na komunikaci, aby nedocházelo k omezování 
možnosti výjezdu a vjezdu na pozemky přileh-
lých nemovitostí. Nad tímto tématem proběhne 
v  únoru 2022 koordinační schůzka s majiteli 
okolních nemovitostí. (Za MČ Štěrboholy koor-
dinuje zastupitel a předseda komise pro dopravu 
a bezpečnost pan Aleš Povr). Současně letos 

dojde ke sjednocení zákazu vjezdu nákladních 
automobilů nad 3,5 t do Štěrbohol, což bylo 
schváleno v loňském roce, nicméně to nemohlo 
být zrealizováno kvůli plánované instalaci no-
vých výložníků na dopravní značení na Štěrbo-
holské spojce.

ZŠ ŠTĚRBOHOLY 
V roce 2022 proběhnou úpravy v suterénu 

staré budovy. Vzniknou zde speciální učebny 
pro druhý stupeň vzdělávání. Podrobný roz-
sah jsme popisovali v minulých číslech Štěr-
boholských listů i v prezentaci na webu MČ 
 www.sterboholy.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
Nechali jsme zpracovat studii proveditel-

nosti na pozemcích navazujících přímo na zase-
dací místnost v ulici K Učilišti. Využíváme tzv. 
brownfield prostor po bývalé tiskárně ČTK. Stu-
dii představíme do konce března 2022 a budeme 
hledat cesty pro financování prostřednictvím 
fondů EU. 

CENTRÁLNÍ PARK U BUDOVY ÚŘADU
V současnosti probíhá komunikace s projek-

tanty. V období červen–červenec 2022 budeme 
chtít představit varianty řešení veřejnosti a dis-
kutovat o tom s občany. Tuto akci budeme chtít 
financovat mj. z dotací MŽP či odboru Magist-
rátu hlavního města Prahy. 

ÚDRŽBA ZELENĚ 
Jelikož jsme my a zajisté i vy občané za-

znamenali, že údržba zeleně v poslední době 
neprobíhá ke spokojenosti nás všech, tak jsme 
s realizační firmou na základě dohody ukončili 
spolupráci ke dni 31. 3. 2022. Během února pro-
běhne nové výběrové řízení, ve kterém chceme 
samostatně vyčlenit údržbu PARKU HRUŠOV, 
kde budeme požadovat jednak zahradnické 
služby s větší četností, společně s úklidem a vy-
sypáváním košů a servisem herních prvků atd.
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ODPADY – BIOODPAD 
Již několik let jsme plnili a plníme přenese-

nou funkci sběrného dvora na bioodpad – znáte 
modré kontejnery, dva jsou umístěny na parko-
višti v ulici Granátnická a jeden je během vege-
tační sezóny v Novoštěrboholské ulici. Na tyto 
kontejnery naše MČ nedostává žádné dotace 
a  hradí je plně ze svého rozpočtu jako službu 
pro své občany. Roční likvidace a odvoz tohoto 
odpadu nás stojí cca 500.000,– Kč. Uvítali jsme 
proto rozhodnutí Magistrátu hlavního města 
Prahy v závěru roku 2021 na umístění a možnost 
svozu bioodpadu přímo od vás občanů (hnědá 
popelnice) ZDARMA! Veškeré informace a for-
muláře naleznete na našem webu v sekci OD-
PADY. Další informace najdete i v tomto vydání 
Štěrboholských listů. Z tohoto důvodu budeme 
snižovat četnost svozu BIOODPADU v našich 
modrých kontejnerech. Pořízením a využíváním 
hnědých popelnic ZDARMA ke všem rodinným 
i bytovým domům snížíme náklady městské 
části, která v současnosti tuto službu duplicitně 
zajišťuje. Nadále budou fungovat v  omezeném 
množství 1x měsíčně ve vegetačním období 
svozy VOK-BIO od Magistrátu. Rozpis svozu 
najdete rovněž na webu, či zde v tištěné podobě 
Štěrboholských listů.

STANOVIŠTĚ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V letošním roce začneme postupně s úpra-

vami a celkově se zkulturněním stanovišť na 
tříděný odpad. Začneme s největší pravdě-
podobností v ulici LAUDONOVA a U FOT-
BALOVÉHO HŘIŠTĚ. Jelikož jsme i nadále 
v pilotním programu Prahy na třídění odpadu, 
byl jsem vyzván panem Petrem Hlubučkem, 
náměstkem primátora, ať ještě zvýšíme počet 
nádob na tříděný odpad u rodinných a bytových 
domů (modrá a žlutá popelnice). Tato výzva 
směřuje i k SVJ a bytovým družstvům. Nádoby 
na tříděný odpad jsou také pro nás ZDARMA. 
Vzhledem k možnosti pořízení vlastních nádob 
na tříděný odpad zde není podporován vznik 

dalších „hnízd“ pro umístění kontejnerů. Od po-
skytnutí individuálních nádob na tříděný odpad 
si Praha slibuje důslednější třídění, než v případě 
nádob v hnízdech, což povede v konečném dů-
sledku k efektivnějšímu zpracování odpadu. Po 
dohodě s Magistrátem se zvýšila četnost svozu 
tříděného odpadu na nejfrekventovanějších mís-
tech, a to i nově i u SKLA. Nad Horizontem 
rozšíříme „hnízdo“ a přidáme žlutou a modrou 
nádobu a vyměníme starší typ nádoby na sklo. 
Další nové „hnízdo“ nyní řešit nebudeme. Bytové 
domy mají ze zákona svá místa na tříděný od-
pad, pokud jim nestačí, mohou doplnit placený 
odvoz o nádoby na tříděný odpad ZDARMA. 
Kontaktní osobou v těchto věcech je na Úřadě 
MČ Štěrboholy referentka Veronika Stránská:
e-mail: veronika.stranska@mcsterboholy.cz
tel: 608 580 583. 

CYKLOSTEZKA
Projekt cyklostezky propojující Štěrboholy 

s okolními městskými částmi byl představen 
již dříve. Nyní jsme nechali zpracovat projekt 
a byl podán na stavební úřady. Tuto akci za obě 
městské části koordinuje Úřad MČ Dolní Počer-
nice. Nyní se vyjasňují majetkoprávní otázky na 
pozemcích dotčených stavbou.

PARK HRUŠOV
V letošním roce se pokusíme vhodně dobu-

dovat mlatové cesty i v místech vyšlapaných pě-
šin. Především od OC Lidl směr zastávka BUS 
Ústřední. Rovněž počítáme s rozšířením osvět-
lení parku o další 2-3 solární lampy. 

LOKALITA MALÝ HÁJ 
Koncem ledna proběhla zkouška nové trasy 

autobusové linky, která zajíždí do Malého háje. 
Dle informací z ROPIDu a MČ Dolních Mě-
cholup by nová linka mohla začít fungovat od 
15. 3. 2022.

  

SPORTOVIŠTĚ 
Sportovní areál HAMR ŠTĚRBOHOLY byl 

bohužel velmi negativně zasažen současnou krizí 
cen energií, proto společně s nájemcem hledáme 
cestu možných energetických úspor. I přes úz-
kou spolupráci SA a MČ Štěrboholy to bude 
cesta svízelná a finančně v prvopočátku ná-
kladná. Energie takovéhoto areálu se v současné 
době pohybují na hraně 3 mil. Kč za rok. Také 
letos budeme podporovat rozvoj, údržbu a čin-
nost SK Viktoria Štěrboholy a TJ Sokol Štěr-
boholy, taktéž činnost spolků, seniorů a nově 
dětského spolku Čtyřlístek v ulici K Učilišti.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
Multifunkční hřiště U Drupolu, za fotbalo-

vým hřištěm, si opět žádá z důvodu vandalismu 
výměnu plotu, ochranných sítí a úpravu povr-
chu. V současnosti zjišťujeme cenové nabídky, 
abychom v letních měsících zajistili opravu. 
Rovněž zvažujeme kamerový dohled nad touto 
lokalitou, který by minimalizoval škody způso-
bené vandaly. Hřiště u ZŠ Štěrboholy doplníme 
o nový herní prvek a vyměníme stínící stromy 
za vhodnější PLATANY, kterým se dobře daří 
i v sušších podmínkách. Oblíbený KOLOTOČ 
u Úřadu bude vyměněn za nový – již po 15 le-
tech dosloužil. 

KULTURNÍ AKCE 
S končící covidovou dobou plánujeme tra-

diční i nové akce. Dne 30. 4. 2022 proběhne Po-
hádkový Park Hrušov a pálení Čarodějnic – 
zahraje kapela ŽIVÁ HUBA. Na 28. 5. 2022 
připravujeme velkou připomínku 265 let od 
Bitvy u Prahy-Štěrbohol s doprovodnými 
akcemi. V  týdnu od 28. 5. do 5. 6. 2022 pro-
běhne několik připomínkových akcí k 100. vý-
ročí založení SOKOLA ŠTĚRBOHOLY. Na 
programu bude výstava fotografií a historických 
dokumentů, slavnostní předání repliky historic-
kého praporu z  roku 1922 a vystoupení členů 
TJ Sokol Štěrboholy 5. 6. 2022 na fotbalovém 

hřišti SK Viktorie Štěrboholy. V září podpoříme 
společný projekt s rodinou Adams ze Štěrbohol 
akci BBQ+RIB FESTIVAL ŠTĚRBOHOLY 
2022. Sledujte naše webové stránky, sociální 
sítě a vývěsky, o všech akcích zde budete včas 
informováni.

Nový rok je také rokem komunálních voleb. 
Na podzim si budou občané vybírat své zá-
stupce do místních zastupitelstev a na radnice. 
Věřím, že vás opět přesvědčíme o tom, že naše 
Štěrboholy vedeme zodpovědně, městskou část 
nezadlužujeme a rozvíjíme ji ve snaze vytvářet 
z ní stále lepší místo pro život lidí všech generací 
a různých zájmů. 

Přeji vám především pevné zdraví!

František Ševít
starosta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme všechny nové občánky i  jejich 

rodiče a prarodiče ke slavnostnímu uvítání 
občánků, které připravujeme. Akce je určena 
dětem s trvalým pobytem v městské části Praha-
Štěrboholy. Žádáme rodiče, kteří by měli zájem 
se této akce zúčastnit, aby kontaktovali Úřad 
MČ Praha-Štěrboholy telefonicky nebo písemně:  
Radka Kořízková, radka.korizkova@mcsterobholy.cz,  
tel.: 608 580 583. Pozvánku Vám zašleme včas na 
Vámi uvedenou adresu. 

Těšíme se na setkání s Vámi.
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ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

VÝBĚR USNESENÍ
Zastupitelstva městské části 

Praha-Štěrboholy
září–prosinec 2021

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,00 Kč 
FOD Klokánek Štěrboholy na úhradu nákladů 
na dopravu dětí na podzimní pobyt;

schvaluje
navýšení provozní dotace Základní škole 
Štěrboholy o 65 751,00 Kč na nákup SW Office 
pro počítače v nové počítačové učebně pro 
2. stupeň ZŠ;

poskytuje
Základní škole Štěrboholy trvalý předchozí sou-
hlas pro přijímání peněžitých darů účelově neur-
čených do výše 20 000,00 Kč včetně;

vydává souhlas
se změnou funkčního využití pozemků parc. č. 
381/1, 381/9 a 381/11 v k. ú. Štěrboholy ze 
stávajícího využití izolační zeleň tratě a zařízení 
železniční dopravy a nákladní terminály a zeleň 
městské krajinná na využití SV – všeobecně 
smíšené s podmínkou souhlasu vlastníků s bu-
doucím umístěním stavby pozemní komunikace 
na propojení ulic K Hrušovu a Radiová a vý-
sadby 20 vzrostlých stromů, umístěných v loka-
litě a kvalitě dle dispozic městské části;

schvaluje
navýšení provozní dotace zřízené příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Štěrboholy o částku 
74 000,00 Kč. Z toho 64 000,00 Kč bude pou-
žito na vrácení úplaty za předškolní vzdělávání 
z  důvodu přerušení provozu mateřské školy 
v  období 24. 2.–9. 4. 2021 a 10 000,00 Kč na 
dokoupení nábytku do kanceláře ředitelky školy;

schvaluje
odpis nedobytných pohledávek za nevymožené 
pokuty, uložené Komisí městské části pro pro-
jednávání přestupků v letech 2010 až 2012, 
v celkové výši 43 500,00 Kč;

schvaluje
uzavření smlouvy č. 1191100040 o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu životního pro-
středí České republiky formou dotace ve výši 
208 396,00 Kč na akci: 
„SMART CITY – ŠTĚRBOHOLY“;

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1 tis. Kč 
na osobu občanům městské části Praha-
Štěrboholy nad 80 let v souvislosti s růstem 
životních nákladů;

konstatuje,
že akce vedená v účetnictví městské části 
jako nedokončená investice pod názvem 
„Přeparcelace B2“ byla dokončena;

rozhoduje
o zařazení nedokončené investice „Přepar-
celace B2“ s celkovou pořizovací cenou 
20 397 269,60 Kč do majetku městské části ke 
dni 24. 11. 2021;

schvaluje
podání námitky Městské části Praha-Štěrboholy 
proti návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy ve veřejném projednání;

volí
podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů 
a  o  změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších před-
pisů, pana Zdeňka Příhodu, nar. 7. 2. 1946, by-
tem Nepravidelná 131/3, Praha 10, za přísedí-
cího Obvodního soudu pro Prahu 10 na funkční 
období 2022–2026;

schvaluje
navýšení provozní dotace zřízené příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Štěrboholy o částku 
20 000,00 Kč. Jedná se o částku úplaty za před-
školní vzdělávání, která byla vrácena zákonným 
zástupcům dětí z důvodu přerušení provozu ma-
teřské školy v období od 9. do 31. 12. 2021;

schvaluje
1.1. úpravy rozpočtu městské části na rok 2021;
1.2.  pravidla hospodaření v období roz-

počtového provizoria na rok 2022 pro 
Městskou část Praha-Štěrboholy; 

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,00 Kč 
kronikářovi městské části panu Janu Pláteníkovi 
za realizaci výstavy historických dokumentů 
v listopadu 2021;

schvaluje
návrh termínů zasedání zastupitelstva městské 
části v 1. pololetí 2022:
26. 1. 2022, 23. 2. 2022, 23. 3. 2022, 
20. 4. 2022, 25. 5. 2022, 22. 6. 2022.

KRONIKA ŠTĚRBOHOL 1934

Nechali jsme naskenovat originály našich KRONIK. První je „Buňatova“ kronika psaná v letech 1934–1937, 
pokračoval pan Šturc do roku 1949 – veškeré dobové informace naleznete při čtení této kroniky.

Na webu Štěrbohol:
www.sterboholy.cz/urad-mestske-casti/aktuality/kronika-sterbohol-1934
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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 ul. Granátnická, 
únor–květen 14–18 hod, červen–září 16–20 hod: 
17. 3., 14. 4., 12. 5., 16. 6. 2022.
Součástí přistavení VOK je obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů.

VOK NA BIO ODPAD I. POLOLETÍ 2022
V sobotu 9. 4., 14. 5., 18. 6. 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

SVOZ BIOODPADU V HL. M. PRAHA

Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu 
zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům 
nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou záro-
veň plátci poplatku za směsný komunální odpad. 
Podrobnější informace a odkaz na formulář s žá-
dostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete na 
této stránce: bioodpad.praha.eu.

Třídění bioodpadu má cenu
Cenu Vašeho zdraví, 
lepšího životního prostředí 
i chutnějších potravin.
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Autorka: paní Prucknerová Mrázková



12 13Štěrboholské listy 1/2022 Štěrboholské listy 1/2022

HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ
Zajímavosti č. 5
ze zápisů obecního zastupitelstva 1934–1954

12. květen 1938
Náklad spojený se zřízením rybníka před no-

vou školou uhradí se takto:
1 000,– Kč z rozpočtu z r. 1937
1 000,– Kč z rozpočtu z r. 1938
Mimo to provedena bude k účelu tomuto 

sbírka po vsi.
Usneseno bylo požádati zemskou banku 

v Praze, aby lhůtu k uzavření zápůjčky na stavbu 
školy, prodloužila do té doby, až budou nové pří-
pravy ke stavbě vykonány.

Usneseno dále bylo požádati správu státních 
statků v Jenči, aby pozemek pod školou na pří-
ští období již nepronajímala, protože se bude na 
pozemku tom stavět škola.

13. srpen 1938
Usneseno požádati zemskou banku o pro-

dloužení lhůty k uzavření zápůjčky do 31. pro-
since 1938.

Obecní zastupitelstvo zvolilo do komise pro 
sestavení seznamu porotců a kmetů pro rok 
1939 tyto členy: Antonín Sluníčko, Karel Šimon, 
Bedřich Horčík, Josef Křen.

Domovská příslušnost byla přiznána Janu Kříži 
– šafáři, bytem ve Štěrboholech čp. 58, doma pří-
slušnému do Herálce okr. Humpolec. V domovské 
příslušnosti následuje ho i jeho manželka Anna.

Usneseno bylo, aby jednáno bylo s místními 
občany, kteří by byli ochotni půjčit peníze na za-
koupení pozemku pod školu.

18. října 1938
K přípisu ze dne 17. 10. 1938 č. 1155 usne-

seno bylo, že nelze na převzetí policejních a au-
tonomních zaměstnanců ze zabraného území 
reflektovati, neboť obecní příjmy na to nestačí.

Ve zdejší obci není koláře, což oznámí se 
okresnímu úřadu.

Usneseno dále bylo, vyvěsiti dvě tabulky, že 
táboření kočujících v obci není dovoleno.

29. října 1938
Usneseno bylo, aby místní školní rada dala 

poříditi náčrtky bezplatně na novou školu. Záro-
veň usneseno, aby bylo předem jednáno s panem 
architektem Velvarským.

U nově zřízeného rybníka vykopána bude 
svodnice a položeno bude potrubí o průměru 30 
cm od kanálu hlavního ke plotu.

Usneseno, by zbytek peněz poukázaných ob-
čanstvu za ubytování mužstva a koní věnován 
byl na stavbu školy.

Usneseno jednomyslně bylo, aby částka 
1 001,– K a 30 haléřů vyměřená obcí za uby-
tování vojska a koňstva byla použita na stavbu 
školy.

16. února 1939
Do svazku obce domovské Štěrbohol byl při-

jat Jaroslav Pěkný a p. Jan Jelínek.
Obecní zastupitelstvo souhlasilo bez námitek 

s tím, aby byla nová smlouva uzavřena s ma-
jitelem velkostatku panem Leopoldem Klinge-
rem o chovu plemenného býka za roční odměnu 
400,– Kč.

Obecní zastupitelstvo usneslo se vysázeti švest-
kovou alej při pozemku č. kat. 180 patřící obci.

Rodičovskému sdružení poskytne se na oša-
cení chudých dětí částka 200,– Kč z rozpočtu 
na r. 1939.

Usneseno jednomyslně, aby pozemek č. kat. 
162 určený pod školu zakoupil se a zapla-
til z  kmenového jmění, uloženého na knížce. 
Po obci provede se sbírka a použije se obnos 
10 000,– Kč zbývající v subvenci. Pan Werner 
prohlašuje, že půjčí k tomuto účelu 10 000,– Kč.

9. března 1939
Obecní zastupitelstvo usnáší se jednomyslně 

vyzvati všechny majitele pozemků, aby u svých 
pozemků při silnicích vysázeli ovocné stromoví, 
upravili chodníky před domem ve vsi a vysázeli 
stromy před domem.

Každý, kdo by stromy poškodil, bude potres-
tán vedle náhrady pokutou 100,– K v případě 
nedobytnosti vězením v trvání 10 dnů. Kdo pa-
chatele přistihne a udá, obdrží odměnu 50,– K. 
Zároveň se vybízejí všichni majitelé, aby dali 
stromy očistiti od housenky, v případě neupo-
slechnutí budou stromy očištěny na útraty ma-
jitele dle nařízení okresního úřadu.

Usneseno, aby vyzván byl nájemce vel-
kostatku, aby dal okolí dolejší studny do po-
řádku, vydláždil kamenem a udržoval v čistotě.

Usneseno, aby zdravotní komise dohlížela 
na čistotu obce, aby nevytékala močůvka a aby 
z bytů nebyly vylévány pomyje na ulici.

Usneseno, aby nařízeno bylo majitelům 
domů v Nové ulici, aby každý před svojím do-
mem zřídil u chodníku obrubníky betonové.

Jelikož v obci Štěrboholech podél okresní 
silnice jsou rigoly v tak špatném stavu, že není 
možno přes ně jezditi, usneslo se obecní zastu-
pitelstvo požádati okresní úřad, aby rigoly tyto 
dal upraviti.

Návrh trhové smlouvy, mezi Čsl. statkem 
a obcí předložené Dr. A. Krischkem se schva-
luje. Je to pozemek č. kat. 162 určený pro 
stavbu školy.

Starosta obce Josef Počta odvádí pokladně 
obecní obnos 1 001,– K 20 haléřů, který mu 
byl vojenskou správou předán za ubytování 
mužstva a koní po mobilisaci v r. 1938. Obnos 

tento bude použit dle usnesení obecního zastu-
pitelstva na stavbu nové školy.

15. duben 1939
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se zavede-

ním úplného nedělního prodeje v obchodních živ-
nostech a prodejních místech, výrobních živností 
v okrese Říčanském.

Ve zdejší obci jsou živnostníci, kteří vedou 
své živnosti bez cizích pomocných sil.

Jednohlasně byli přijati Ludvík a Marie Ur-
bánkovi do svazku domovské obce Štěrbohol.

Usneseno požádati nájemce pana Klingera 
aby upravil cestu k pomníku „Schwerina“.

Ohledně zřízení zdravotní obce Kyje obecní 
zastupitelstvo nesouhlasí, z důvodů komunikač-
ních není možné, protože obec Kyjská doposud 
nepostavila silnici vedoucí k obci Štěrboholům, 
ačkoliv obec Štěrboholská postavila silnici na 
svém katastru již v roce 1932.

27. května 1939
Jednohlasně schváleno zřízení IV. ročníku 

při měšťanské škole v Dubči s podotknutím, že 
majetní rodiče dětí by si hradili náklad ve formě 
školného.

Do svazku domovské obce Štěrbohol byli 
přijati jednohlasně Antonie Pekárková a Josef 
Pekárek.

Upozornit pana Fr. Kopu na jeho syna Kon-
stantina, že jezdí na kole po chodnících. Je-li 
napomenut, je drzý.

Bylo zasláno písemné poděkování p. Janu 
Makovcovi za práci, kterou věnoval sázení 
stromů.

Poříditi chránítko k obecní pumpě, aby voda 
nebyla znečišťována olejem a mazadly

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

4. pokračování

Pokračování roku 1929 – Jednotě Sokol 
v Děčíně posíláme dar 130,– Kč. Jednota platí 
všechny příspěvky župě z členských příspěvků, 
které jsou 20,– Kč za člena.

Žactvo účastní se závodů v Uhříněvsi a získává 
III. Ceny. Na cvičišti zřízený kuželník již v letech 
předchozích vynáší dosti peněz. Br. Stolař je po-
kladníkem a odevzdává 844,– Kč, 20 haléřů.

Nově přijatá učitelská síla, Jarmila Matuš-
ková stává se členem a pomáhá cvičiti žactvo. 
Ve výboru se uplatňuje jako zapisovatelka. Dra-
matický odbor nefunguje a loutkové divadlo spí 
v bědně ve školním kabinetě.

Rok 1930
Byl zahájen valnou hromadou, která se ko-

nala 19. ledna. Bratr Tichovský za župu vyslaný 
mluví jako kazatel, neboť káže a nabádá s chutí 
do nového desetiletí, kdy cílem je IX. Slet – 100. 
narozeniny zakladatele Dr. Miloslava Tyrše. 
Valná hromada volí opětně br. Františka Wer-

nera, náměstkem br. Stolaře, náčelníkem bratra 
Jaroslava Wernera, náčelnicí sestru Anastázii 
Hojkovou, vzdělavatelem br. Krňanského a jed-
natelem br. Stacha.

Jaro volá – cvičí se v sále, kde se topí, aby 
neměl nikdo výmluvy. Blíží se krajský slet na 
Kladně. Proběhlo okrskové cvičení v Malešicích 
a na zájezd do Bělehradu jedou: Jaroslav Wer-
ner, Josef Hněvsa a Otakar Krňanský. S nimi 
jede sestra Ela Wernerová.

Vstupujeme do podzimku a manifestujeme 
žákovskou besídkou pro spojení škola a sokol. 
Opravujeme jeviště nákladem 600,– Kč a v pod-
zimku se již hraje. Chceme poctivě a upřímně 
navázati styky se zdejším sportovním klubem 
„Viktorií“, která se stala ve vsi populární u určité 
třídy občanstva.

Rok 1931
Dne 25. ledna se koná valná hromada za 

účasti 31 členů. Za župu přítomen Dr. Tichov-
ský, který nabádá členstvo, hlavně mladé, aby 
hojně četlo, a tak zvýšilo svoji úroveň. Starostou 
opět zvolen br. František Werner, náměstkem 
br. J. Stolař vzdělavatelem br. O. Krňanský, kro-
nikářem br. Ladislav Kučera st.

Členstvo mužské volí náčelníkem br. Jana 
Kubeše a náčelnicí činnými ženami zvolena ses-
tra Gabriela Wernerová. Ve výborové schůzi pak 
jednatelem br. František Stach.

Šibřinky se konaly 14. února v pořadí již de-
váté. Dekoraci namaloval br. Josef Buňata. Čistý 
výnos činil 668,– Kč, 90 haléřů. K 7. březnu byla 
uspořádána společně se školou besídka, která 
se velice pěkně vydařila. Ukázky v tělocvičné 
střídaly se s recitacemi a zpěvnými vložkami. 
V únoru, březnu a dubnu bylo sehráno loutkové 
divadlo. 10. května účastní se naše jednota po-
ložení základního kamene k sokolovně v Dubči.

26. května byla uspořádána obvodová besídka 
u nás na cvičišti. Besídky se zúčastnili žáci ze 
Strašnic, Hostivaře, Měcholup a Malešic se svými 
vedoucími. Cvičilo našich 16 žáků a 12 žákyň.

28. června stěhuje se do Čerčan bratr ná-
městek Jan Stolař, prodav hostinec, v němž 
máme spolkovou místnost. Hostinec koupil Karel 
Straka, který byl dosavadním nájemcem.

Usneseno bylo dáti 150,– Kč od místní školní 
rady co nájem z cvičiště, dáti škole na zakoupení 
radiopřijímače. Na zbudování památníku odboje 
na vrchu Žižkově posíláme 20,– Kč. Aby byla po-
kladna naplněna, pořádala se posvícenská zábava 
se Sborem dobrovolných hasičů, jejíž výtěžek činil 
140,– Kč 20 haléřů. Celková pokladní hotovost na 
konci roku 1931 činí 2 166,– Kč 80 haléřů.

Rok 1932
Dne 16. ledna pořádáme již X. šibřinky pod ná-

zvem „Na lesní mýtině“. Dekorace byla koupena od 
TJ Sokol z Třebotova za 150,– Kč. Dovoz deko-
race obstaral vlastním autem bratr starosta Werner. 
Vstupné se zemskou dávkou bylo 7.80,– Kč. Účast 
byla hojná s čistým výnosem 232,– Kč 10 haléřů.

Dne 31. ledna jsme se rozloučili s bratrem Ladi-
slavem Kučerou a jeho chotí. Odchází do výslužby 
a dne 1. února stěhuje se z obce k novému pobytu 
do Prahy. V upomínku dali jsme mu mramorový 
kvádr, na němž sedí kovový sokol s letopočtem 
1922/32.

7. února konala se valná hromada, kdy sta-
rostou byl opětovně zvolen br. František Werner 
a náměstkem Jan Sluníčko. Náčelníkem br. Jan 
Kubeš, náčelnicí sestra Ela Wernerová, vzděla-
vatelem br. Josef Buňata. Roční členský příspě-
vek byl stanoven opětovně na 20,– Kč.

Dne 5. března vzpomínáme 82. narozeniny 
br. T. G. Masaryka presidenta republiky. Cvičí 
se pilně. Platíme sletovou daň 120,– Kč. Ob-
jednáváme odznaky na slet. Cvičí se, jezdíme na 
nácvičné hodiny, z Malešic dojíždějí k nám bratři 
a pomáhají sestrám zase sestry ze Strašnic.

V dubnu hraje dramatický odbor pod režií br. 
Voříška představení „Na manželské frontě klid“ – 
čistý výnos 239,– Kč. Žactvu určen měsíční pří-
spěvek 50 haléřů. 15. května účastníme se okrs-
kového cvičení v Hostivaři u příležitosti otevření 
nové sokolovny. 29. května účastníme se župního 
veřejného cvičení ve Vršovicích což byl vlastně 
malý slet a krása prostných vynikla. Přes veškerou 
nepřízeň okolí, sletové dny se vydařily. Dne 6. 7. 
bylo v průvodu 12 bratří v krojích a 5 žen v kro-
jích. Sletový plakát uschovaný – mistrovské dílo 
Maxe Švabinského, hlásá nadšení a radost dnů 
v jubilejním roce Tyršově. (pozn. uvedený plakát 
se ale nedochoval). Při té příležitosti daroval bratr 
starosta jejímu žactvu vyšitou vlajku, kdy toto vy-
šila zdarma slečna Anna Vyskočilová z Vysočan.

Hraje se divadlo ve prospěch dětí nezaměst-
naných rodičů, aby mohly býti v zimě stravovány. 
Akci tu rozvířila škola. Hraje se představení pod 
názvem „Fiolozof na verpánku“. Odevzdáváme 
290,– Kč. Na vánoční svátky nehrajeme divadlo, 
ale půjčujeme jeviště S. K. Viktorie. Ukazujeme, že 
pochopení pro spolupráci u nás je. Opatřujeme pro 
archiv stříbrnou Tyršovu minci a sletové odznaky.

Na konci roku 1932 je nás všech celkem 71 tj. 
49 mužů a 22 žen. Bratr Ladislav Šimon nastoupil 
na vojenskou službu. Přesto, že v listopadu se do-
stavila v jednotě naší krise a byly hledány příčiny, 
v závěru roku 1932 se situace začala zlepšovat. 
S tímto také vstupujeme do Nového roku 1933.

Jan Pláteník, kronikář
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RECENZE KNIHY
Povstalci a odsouzenci

Kat Jan Mydlář popravil 21. června 1621 
dvacet sedm mužů – smrt tří pánů, deseti ry-
tířů a  sedmnácti měšťanů na Staroměstském 
náměstí v Praze byla důsledkem prohraného 
stavovského povstání a zároveň důrazným va-
rováním nekatolíkům ze strany českého krále 
Ferdinanda II.. Události vymezené defenestrací 
provedenou 23. května 1618 a bitvou na Bílé 
Hoře, ke které došlo 8. listopadu 1620, i  roz-
sudek nad rebely, byly pro současníky memen-
tem. Pro jejich potomky znamenaly dějinné 
trauma, posléze se staly předmětem dějezpyt-
ného bádání historiků, námětem literárních děl 
i rozhlasové, televizní a  filmové tvorby. Tzv. 
druhý život popravených se neodvíjel stejně. 
Několik mediálně proslulých – Jáchym Ondřej 
Šlik, Václav Budovec z  Budova, Kryštof Ha-
rant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius – se 
„dočkalo“ mnoha odborných studií a knižních 
monografií. O většině potrestaných však dosud 
bylo známo málo informací. Tato skutečnost již 
neplatí, neboť byla vydána publikace s názvem 
Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staro-
městské exekuce.

PhDr. Jan Kilián nejprve zasazuje dobové 
události do zemského a evropského kontextu. 
Posléze, dle pořadí v jakém byli odsouzení po-
stupně povoláni k výkonu exekuce, pojednává 
v  jednotlivých textových medailonech o  je-
jich rodových i rodinných kořenech, kariéře, 
majetkových poměrech a politické angažova-
nosti v době před povstáním i během průběhu 
vzpoury. Analyzuje soudní proces a popisuje 
závěrečné chvíle pozemského bytí odsouzených, 
jakož i životní peripetie jejich blízkých v  po-
bělohorských časech. Publikuje informace, je-
jichž pomocí lze uvažovat nad některými dosud 
tradovanými mýty a  zároveň posuzovat nově 
přezkoumané reálie. Např. v souvislosti s vyko-
náním trestu na Prokopu Dvořeckém z Olbra-

movic nabízí námět ke kritickému zamyšlení – 
Dvořecký dle dobového svědectví údajně odešel 
směrem k přihlížejícím a  jednomu z nich měl 
podat pamětní korunovační minci krále Fridricha 
Falckého. Popravčí lešení však bylo obklopeno 
vojáky Valdštejnova pluku, kteří měli zamezit 
jakýmkoliv verbálním i teatrálním projevům od-
souzených… V biogramu věnovaném Kryštofu 
Harantovi z Polžic a Bezdružic lze v souvislosti 
s dokázanou nepřítomností (dříve tradovaný 
opak) Albrechta z  Valdštejna při Harantově 
zatčení na hradě Pecka ocenit absenci zmínky 
o spíše historické anekdotě o ulétnuvším klo-
bouku a s tím spojeném citátu, který měl za-
znít vůči pozdějšímu generalissimovi císařských 
vojsk. Autor se také nesnaží spekulativně vypl-
nit torzovitost archivních pramenů a kapitoly 
o nejméně mediálně známých z dvaceti sedmi 
„českých pánů“ ponechává v nevelkém rozsahu, 
byť plně kompaktní. Přínosná je Kiliánova čás-
tečná polemika s PhDr. Josefem Petráněm, 
autorem knihy Staroměstská exekuce (aktua-
lizovaně vydána v letech 1972, 1985 a  1996). 
Zásluhou důkladného studia mnoha archivních 
fondů nově vykládá některé jeho dříve zdánlivě 
nezpochybnitelné závěry, které nyní nabývají od-
lišnou společenskou a sociální konotaci – týkají 
se např. výše dosaženého věku Kašpara Kap-
líře ze Sulevic a Jindřicha Otty z Losu. Záro-
veň však svému kolegovi vzdává úctu. Publikace 
obou historiků jsou mimořádné, přestože časový 
odstup od jejich napsání (několik desítek let) do-
kazuje posouvání hranice možností a výsledků 
badatelství.

Text knihy je doplněn obsáhlým souborem 
poznámek, množstvím černobílých a barevných 
fotografií významných uměleckých děl, aktuální 
podoby hradních a zámeckých sídel i měšťan-
ských domů jejich popravených vlastníků. Zá-
věr hlavní části publikace tvoří celkový přehled 
exekuovaných. Z údajů tabulky je patrné, že za 
vzpouru zaplatilo životem dvacet sedm spole-
čensky, ekonomicky, etnicky, sociálně i lidsky 

odlišných mužů, které ve zlomový okamžik, 
s výjimkou jednoho, spojovala nekatolická víra. 
Všichni byli spíše plnoprávnými obyvateli zemí 
Koruny české než „českými pány“ a PhDr. Jan 
Kilián ve své knize předkládá precizní přehled 
jejich životních příběhů a osudů pohledem doby, 
ve které se popsané události odehrály … Vždyť 
jeho kniha může rozhodnout o definitivním pře-
konání údajného pobělohorského traumatu.

PhDr. Jan Kilián: Povstalci a odsouzenci – 
osudy 27 obětí staroměstské exekuce,  
ISBN: 978-80-7422-813-1, 464 str., 1. vyd., 
NLN s. r. o. v Praze, 2021.      

Autor recenze 
Stanislav Vaněk
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Mex. agáve; Osévání; B. Část 
celku; Druh papouška; Domácky Alexej; C. Čín. váhová 
jednotka (96,7 kg); 1. DÍL TAJENKY; Lidové noviny; 
D. Počítačová firma; Škubání; Drůbeží polévka; Konž-
ský ostrov; E. Římsky 2002; Rov; Pokladna; Koroze; 
F.  SPZ Liberce; Náš písničkář; Křik; Trnkové křoví; 
G.  Mořský rak; Slovensky mír; Skoba; H. 2. DÍL TA-
JENKY; I. Hlt; Starořecký bůh války; Kostry hlav; Dítě; 
J. Úplně; Spodky nádob; Pravděpodobněji; Holubí ple-
meno; K. Menší osy; Hýkavý sudokopytník; Pracovat na 
stavu; Jubilejní; L. Opotřebovaná bota; Peníze uložené 
v bance; Jindy; Sloven. polní míra; M. 3. DÍL TAJENKY
N. Hudební zn. pro piano pianissimo; Instinkt; Cizí žen-
ské jméno; SPZ Sokolova; O. Cyklus přednášek; Zakok-
tání; SVISLE; 1. Bělouš; Kokršpaněl; 2. Alžír. prozaik 
(Mohammed); Kmit; Obr; Držadlo (nář.); 3. Bezvá-
lečný stav; Ostrov Papui-Nové Guinei; Teplá; Hnojivo; 

4. Pobídka; Nerovně; Otázka na čas; Pokrm (dětsky); 
5. Obrněné vozidlo; Citoslovce prudkého pohybu; Ital.
přístav; Státní přírodní rezervace (zkr.); 6. Divadelní 
útvar; Mezinárodní kód Uruguaye; Domácky Miroslav; 
Zpoždění; 7. Latinsky oba dva spolu; Římsky 54; Ně-
mecky osel; Předložka s 2. pádem; 8. Znak rodu; Lítý 
boj; Pevný jez na vodním toku; 9. Ačkoli; Slovensky 
akr; Pobývat; Něm.člen určitý; 10. Ruské mužské jméno 
(20. 9.); Inic. Vivaldiho; Náš dirigent; Komediální he-
rec; 11. Kód Špicberků; Část hlavy; Rom; Špaň.mys; 
12. Planetka; Pobídka k pochodu; Znaménko násobení; 
Atletické náčiní; 13. Všechno; Hrot; Hnis; Zasyčení; 
14. Rostlina s dužnatými listy; Zkr. čes. armády; Tlouct; 
Domácky Adolf; 15. Neoblečení; Stará auta.
POMŮCKY: METH, NPK, AMBO, SJM, NAOJ
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi.
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POJĎ HRÁT 
FOTBAL

ZA VIKTORKU
Klub SK Viktoria Štěrboholy hledá kluky a holky se zájmem 

o sport a fotbal od 5 let pro všechny mládežnické kategorie!
Zejména nabíráme nové fotbalisty ve věku 10 až 14 let!

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT?
•  Zábavné tréninky 2 - 3 týdně 

zaměřené na zlepšení pohybových 
a fotbalových dovedností

•  Mistrovské a přípravné zápasy, 
turnaje, letní soustředění

•  Licencované fotbalové trenéry 
s kvalikovaným vedením

•  Novou partu mladých kluků a holek, 
kteří milují sport stejně jako Ty

KDE A KDY NÁS NAJDEŠ?
•  Sportovní areál

SK Viktoria Štěrboholy 
s přírodní trávou 
a moderním zázemím

•  Tradiční rodinný klub 
založený na přátelské 
atmosféře

•  Každé pondělí a čtvrtek
od 17.00 hodin

Sportovní areál SK Viktoria Štěrboholy
Předseda klubu: Karel Horčík - tel. 602 269 911
Šéftrenér mládeže: Jiří Studík - tel. 774 030 399
E-mail: fotbal.sterboholy@gmail.com
www.fotbal-sterboholy.cz

MŮŽETE NÁS KDYKOLI KONTAKTOVAT:



22 Štěrboholské listy 1/2022

Cupy, dupy, cupy, dupy,
zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice,
sáně, boby a čepice,
vyběhneme rychle ven,
na sněhu se zahřejem.

Po prvních měsících v tomto školním roce 
se všechny děti úspěšně adaptovaly do nového 
kolektivu svých tříd. Nejsložitější to měly jistě 
naše nejmenší dětičky ve třídě Berušek, které ve 
většině případů přišly do školky vůbec poprvé.  
Někteří nováčci se objevily také v ostatních tří-
dách Myšek, Žabiček a Veverek a všichni adap-
taci a zvykání si na nové třídy a paní učitelky, 
zvládli skvěle! 

S dětmi jsme také oslavili Halloween a to 
tak, že jsme pořádali Stezku strašidelným par-
kem, kterou si děti i paní učitelky moc užily. Na 
této cestě plné dobrodružství děti čekalo mnoho 
různých stanovišť a úkolů, které musely plnit. 

Ani jsme se nenadáli a přišla zima! Děti se již 
od prvního mrazíku nemohly dočkat Mikuláše, 
Ježíška a příchodu Nového roku. Již druhým ro-
kem, jsme si s dětmi užili Mikuláše trochu jinak, 
kdy se ze všech dětí ve školce na den stali malí 
andílci a čertíci. Převleků se nebály ani všechny 
paní učitelky a společně jsme si čertovsko-anděl-
ský rej moc užili, jelikož se celý den tancovalo 
a hrálo. Mikuláš na děti samozřejmě nezapomněl 
a nechal jim za dveřmi malé překvapení. S dětmi 
jsme také oslavili Ježíška a rozbalili jsme si hro-
madu dárků. Děti dostaly spoustu nových didak-
tických hraček, ale také nové stavebnice, autíčka 
a mnoho dalšího. Co je ale baví úplně nejvíc, je 
kinetický písek, který se teď stal každodenní zá-
bavou a všichni z něj rádi tvoří. Poslední dobou 
padalo docela dost sněhu, takže měly děti velkou 
radost a vždy se moc těšily ven. Doufáme, že 
bude sníh padat i nadále a s dětmi si užijeme 
mnoho legrace při stavení sněhuláků a koulovač-
kách. Než přijde jaro, tak budeme s dětmi nadále 
tvořit výtvarné práce na zimní tématiku a užívat 
si spoustu legrace. 



24 25Štěrboholské listy 1/2022 Štěrboholské listy 1/2022

MINI VYBICUP
Každý rok po návratu z vánočních prázdnin 

se žáci naší školy těšili na oblíbenou sportovní 
soutěž ve vybíjené – VybiCup. Bohužel ani tento 
rok se turnaj nemohl kvůli epidemiologické situ-
aci uskutečnit v tak velkém rozsahu jako dříve. 
I přes toto úskalí jsme se však s dětmi rozhodli 
naši tradici letos nevynechat a soutěž uspořá-
dat alespoň v podobě miniturnajů. Mini VybiCup 
tak proběhl při hodinách tělesné výchovy třídy 

CO DĚLÁ 
ŠKOLU ŠKOLOU

Když jsem pro minulé číslo Štěrboholských 
listů zaváděla rubriku Co dělá školu školou, říkala 
jsem si, že to bude rubrika nepravidelná, nárazová. 
Zkrátka taková rubrika, která se občas objeví, ale 
ne zase moc často, aby se hned „nevystřílela mu-
nice“ a aby to pro čtenáře bylo zajímavé. Takže 
v  tomto čísle se pochopitelně objevit neměla. Bo-
hužel – člověk míní, život mění… 

Jedním ze základních pilířů dobré školy je vý-
borný učitel. Základní školou Štěrboholy prošla od 
jejího založení spousta učitelů. Někteří z nich tu 
byli jen krátce, jiní tu prožili významnou část svého 
profesního života. A jedním z nich byla i paní uči-
telka Liana Křováková.

Paní učitelka Liana Křováková se narodila 
15. 11. 1938. Vystudovala jedenáctiletou střední 
školu a poté Pedagogické gymnázium, kde vyko-
nala doplňovací dílčí maturitní zkoušky pro vzdě-
lávání učitelů národních škol. Svoji pedagogickou 
praxi zahájila v roce 1956 v Základní devítileté 
škole Bílina. Většinu svého profesního života strá-
vila v Základní škole Jeremenkova, Praha 4, kde 

kromě výuky žáků na 1. stupni metodicky vedla 
studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 
Do Základní školy Štěrboholy přišla v lednu roku 
1994 původně jen jako zástup za mateřskou dovo-
lenou, ale zůstala tu až do června roku 2009.

Ačkoli jsem ji poznala až jako důchodkyni, svým 
nasazením a energií předčila mnohem mladší roč-
níky. Specializovala se především na první a druhou 
třídu. Tradovalo se, že do štěrboholské školy se 
chodí „na Křovákovou“. Rozumějte: měla-li mít 
paní učitelka Křováková v roce XY druhou třídu, 
rodiče byli schopni dát dětem odklad jen proto, 
aby si počkali, až bude mít v následujícím škol-
ním roce třídu první. Byla skutečným prototypem 
skvělé učitelky. Metodicky perfektní, s neuvěřitelně 
velkým a nikdy nepolevujícím smyslem pro humor, 
chápající, avšak důsledná, přísná, ale spravedlivá. 
Navíc velmi slušný a skromný člověk s duší prvore-
publikové dámy. 

Ve Štěrboholech zanechala nesmazatelnou 
stopu nejen v podobě několika stovek dětí, které 
naučila číst, psát a počítat, ale i v podobě svého 
učitelského know-how, ze kterého dodnes čerpám 
a snažím se předávat dál.

Do učitelského nebe odešla 22. září 2021.
Nikdy nezapomeneme.

Eva Kollmannová, ředitelka školy

IV. A a IV. B a při společném tělocviku chlapců 
z třídy V. A, V. B a VI. A. 

V rámci hodin tělesné výchovy si žáci, po-
dobně jako tomu bylo při celoškolním turnaji, 
vylosovali barvy týmů, kapitány i hráče. Po dvou 
letech měly děti opět příležitost změřit své síly 
v tradiční míčové hře. Všichni hráči nastupovali 
do zápasů s velkým zápalem a touhou zvítězit. 
Jak však žáci vědí, důležité je především užít si 
hru a radost z pohybu. A tak ačkoliv soutěž má 
své vítěze, kterým gratulujeme k jejich umístění, 
výherci jsou všechny děti, které žijí v duchu 
hesla: „Sportu zdar a vybíjené zvlášť!“ 

Celý zápas provázela velmi příjemná nálada, 
ale tak skvělé atmosféry, která byla vždy sou-
částí celoškolního turnaje, se bohužel dosáhnout 
nepodařilo. Proto se velice těšíme na odeznění 
všech opatření. 

Do příštího roku si budeme držet palce!!!

Lucie Ficová, třídní učitelka IV.B
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LAMPIÓNOVÝ 
PRŮVOD  
S RC KLUBIŠTĚ

V neděli 31. 10. 2020 proběhl  lampiónový 
průvod pro děti i dospělé nejen ze Štěrbohol. Již 
tradicí se sice stal Halloween, ale letos stejně 
jako v loňském roce nám jeho pořádání bohu-
žel překazil COVID-19. Sraz byl před sokolov-
nou v Granátnické. Děti jsme vybavili svítícími 
tyčinkami či náramky a za doprovodu strážníků 
Městské policie, jimž tímto velmi děkujeme za 
pomoc, se vydali s lampióny v průvodu do ulic. 
Byli jsme velmi mile překvapeni vysokou účastí. 
Dalo by se říct, že většina štěrboholských rodin 
vyrazila s námi směrem Hrušov, kde byl následně 
odpálen ohňostroj. Podle slov zúčastněných se 
jim akce líbila. My sami ji hodnotíme jako velmi 
zdařilou a těšíme se na příští, tentokrát spor-
tovní akci, která proběhne 5. 6. 2022 na fotbalo-
vém hřišti na počest 100. výročí založení Sokola 
Štěrboholy v roce 1922.
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Příprava na mateřskou školu bez maminek, 
pro děti od 18ti měsíců s rozšířenou sportovní 
a výtvarnou výchovou. 

V letošním roce Kulíškov oslavil již třinácté na-
rozeniny a spolu s dětmi jsme toto výročí krásně 
prožili. Panovala veselá nálada, tanečky v maskách 
a spoustu dobrot. Zavzpomínali jsme na úspěšné 
uplynulé roky a velké množství dětí nejen ze Štěr-
bohol, které nás v minulých letech navštěvovaly. 
Jelikož chceme stále pokračovat v naší tradici, kde 
nabízíme službu rodičům „hlídání batolat s boha-
tým programem“, proto s radostí stále přijímáme 
nováčky, kteří si s námi během dopoledne hrají, 

cvičí, zpívají, malují, sledují divadélko a také pozná-
vají nové kamarády. Pečlivě připravujeme pro děti 
denní program a snažíme se je naučit, že i bez ro-
dičů mohou strávit čas v příjemném prostředí, kde 
najdou pocit bezpečí, zábavu i legraci. Pomáháme 
při postupném odbourávání separační úzkosti.

Náš koutek se nachází v ulici U školy ve více-
účelové hale Štěrboholy, a je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 8 do 14 hod. Dětičky přijí-
máme během celého roku. Není nutná každodenní 
docházka, můžete si vybrat libovolný počet dnů 
v týdnu. Pokud je potřeba, děti přebalujeme.

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
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V našem dopoledním kurzu pro nejmenší  
Příprava na školku (pro děti od 2 let) jsme 
přivítali spoustu nových dětí. Jsme rádi, že se 
u nás všem líbí a v malém kolektivu maximálně 
šesti dětí si to všichni společně užívají. Je krásné 
pozorovat, jak se z malých batolat stávají děti 
schopné spolupráce nejen s dalšími dospělými, 
ale hlavně mezi sebou samými. Během dopole-
dne děti vystřídají spoustu aktivit, jak pohybo-
vých, tak klidnějších a tvořivých. Dětem zajišťu-
jeme svačinky a v případě zájmu i obědy.

Od druhého pololetí probíhají v rodinném 
centru i dva odpolední kurzy pro starší děti. Na 
základě zájmu rodičů byl otevřen Dramatický 
kroužek pro děti od 5 do 9 let a Umělecké 
dílničky pro děti od 6 do 9 let. Kurzy probíhají 
každé pondělí.

Stále je také možné využít nabídky psycholo-
gického poradenství a rodinné poradny.

Více informací a možnost přihlášení na kurzy 
naleznete na www.ctyrlistekdetem.cz. V pří-
padě zájmu či jakýchkoliv dotazů se na nás mů-
žete obrátit na telefonu 724 667 690, emailu 
ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz, případně se za 
námi zastavit osobně na adrese K Učilišti 50/13 
ve stejném vchodu, jako knihovna. 

Těšíme se na vás.

Rodinám s dětmi ve složité finanční situaci 
nabízíme psychologické poradenství, jedno-
rázové i opakující se. Můžeme také nabídnout 
kontakty a doporučení na další specialisty či or-
ganizace a zprostředkování materiální pomoci 
na základě jejich konkrétních potřeb. Příběhy 
rodin zařazených do programu Čtyřlístek pro 
štěstí, podmínky programu a možnost přihlá-
šení naleznete na našich webových stránkách  
www.ctyrlistekdetem.cz. Služby rodinám jsou 
poskytovány zdarma či s finanční spoluúčastí.

V roce 2021 jsme pravidelně a dlouhodobě 
podporovali 70 klientů z Prahy a Středočeského 
kraje.  Klientům pomáháme řešit složité situ-
ace jako domácí násilí, užívání návykových látek 
členem rodiny, poruchové chování, dětská trau-
mata, vážné onemocnění některého člena rodiny, 
úmrtí v rodině, vážné psychické potíže, vážné 
partnerské problémy, finanční problémy. Obrátit 
se na nás můžete i v případě, že potřebujete po-
radit na téma komunikace v rodině, vývoj a vý-
chova dítěte, školní potíže dětí.

Jeden z příběhů:

„Nevím jak začít, je těžké o tom všem vyprá-
vět. Sama sebe se ptám, jak to mohlo zajít tak 
daleko a zda to vůbec někdy skončí…

Jmenuji se Alice a mám devítiletou dceru 
Pavlínku. Právě jsem podala žádost o rozvod 
z důvodu domácího násilí, které jsem snášela po 
celé dlouhé roky. Byly to roky neustálého poni-
žování a bití. Bohužel ke spoustě incidentů do-
cházelo i před Pavlínkou, což mne na tom všem 
dnes mrzí nejvíce. Nyní bydlíme s Pavlínkou 
samy, ale manžel nás stále sleduje, hlídá před 
bytem a vyhrožuje. Pavlínka se bojí chodit sama 
ven, aby toho táta nevyužil a neodvezl ji ode 
mne. I se mnou se venku stále otáčí a hlídá, zda 
se někde zase neobjeví.  Bojí se odejít do školy, 
aby mne táta nezabil, když nebude doma. Žije 
v neustálém stresu, což se bohužel začíná pro-
jevovat a já bych jí moc chtěla pomoci a celou 
situaci už jednou pro vždy vyřešit.“

Maminka Alice ze Středočeského kraje

Naleznete nás na adrese K Učilišti 50/13 ve 
stejném vchodu, jako knihovna. Pokud potřebu-
jete pomoci nebo naopak chcete nabídnout po-
moc rodinám, se kterými spolupracujeme, nevá-
hejte nás kontaktovat na telefonu 724 667 690 
či emailu ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz.

Číslo účtu veřejné sbírky, kam lze zaslat 
finanční příspěvek na podporu rodin: 

103092366/2250
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V neděli 5. 12. 2021 zvítězila Andrejka Čuchalová 
na judistických závodech ve Vršovicích. 
Děkujeme za reprezentaci TJ Sokol Štěrboholy.

VÝROČÍ 

100 LET 
TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY 

1922–2022

PŘIPOMÍNKOVÉ AKCE
28. 5.–5. 6. 2022

INZERCE:

TJ SOKOL  
ŠTĚRBOHOLY



INZERCE:

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

INZERCE:



INZERCE:

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

NOVÝ OPEL CROSSLAND SKLADEM!
NYNÍ S VÝKUPNÍM BONUSEM AŽ 10 000 KČ.

INZERCE:



TUkas a.s.
Povodňová ul. 4
143 00 Praha 4 – Modřany
Tel.: +420 220 388 835
E-mail: prodej.kia@tukas.cz
tukas.cz

2

INZERCE:
INZERCE:
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INZERCE:

Nabídka platí do 28.2. 2022 nebo do odvolání. Nabídka obsahuje zvýhodnění v podobě akční slevy 20 000 Kč, výkupního bonusu 
20 000 Kč a výkupního bonusu TUkas až 10 000 Kč . Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní 
smlouvy. Uvedené zvýhodnění platí při pořízení nového vozu. Renault Clio E-Tech hybrid: spotřeba 4,3 l/100 km, emise co2 
98 g/km. Renault Clio: spotřeba 3,6–5,2 (l/100 km), emise co2 94–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou 
změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

ihned

renault.tukas.cz

RENAULT 
CLIO
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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
Pohřební služba Nymburk – provozování obřadní síně, Lipová 563/20,  288 02 Nymburk, Tel: 325 532 685 

Non stop služba: 602 220 894
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