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úvodník

Milí spoluobča-
né a čtenáři 
Š t ě r b o h o l -

ských listů, zdravím Vás 
v období prázdnin a do-
volených.

Jako vždy máte mož-
nost prohlédnout si bo-
hatou fotogalerii z dění 
v naší městské části. 
Čím dál více naši redak-
ci zásobují fotografiemi 

sami občané, za což jim děkujeme. 

Rád bych se pozastavil u maškarního plesu, kte-
rý se ve Štěrboholech konal po dvaceti letech. 
Jak je vidět na fotografiích, všichni si dali na pří-
pravě masek velmi záležet, bez masky nepřišel 
nikdo. To, že si cenu za nejlepší masku odvez-
li Lidojedi z jiné městské části, zábavu nikomu 
nepokazilo. Děkuji všem, kteří se na organizaci 
plesu podíleli.

Maškarnímu plesu pro dospělé předcházel dět-
ský karneval pod patronací TJ Sokol Štěrboholy. 
Dětí přišlo hodně a myslím, že se také výborně 
bavily.

Na závěr mi dovolte popřát Vám klidnou dovo-
lenou plnou relaxace a zábavy a Vašim dětem 
krásné prázdniny plné nových zážitků.

František Ševít, starosta
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KontaKt:
	Ústřední 135/15, 102 00 Praha 10
 IČ: 00231371
 tel.: 272 701 734
 e-mail: info@sterboholy.cz
	 www.sterboholy.cz

návštěvní	dny	a	hodiny:
	PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

Podatelna	a	informační	Kancelář:
	PO – ČT » 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
	PÁ » 8:00 – 12:00

ověřování	shody	oPisu/KoPie	s	listinou	
a	ověřování	Pravosti	PodPisu:
	PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
	ÚT, ČT » 8:00 – 12:00

KontaKtní	místo	czechPoint
	výpisy z katastru nemovitostí
	výpis z rejstříku trestů 
	výpis z karty řidiče
	PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
	ÚT, ČT » 8:00 – 12:00

mč	na	sociální	síti		
facebooK
	pod adresou: Štěrboholy – dobrá volba

místní	Knihovna	a	internet
	Knihovna otevřena každé pondělí 
 » 16:00 – 17:30 hod.
	Internet zdarma

Úřad městské části
Praha  
– Štěrboholy

MĚSTSKÁ POLICIE
Jméno	oKrsKáře:
	Morkovca Ján, Spáčil Radek 

oKrsKová	služebna:
	U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
	tel.: 272 700 205

Úřední	hodiny:
	pondělí » 13:00 – 18:00 hod.
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ZPrávy Ze ZastuPitelstva
Výběr z usnesení zastupitelstva městské 
části za období leden – červen 2013 

zastuPitelstvo	mč	Praha		štěrboholy

schvaluJe
	termíny konání řádných zasedání Zastupitel-

stva městské části Praha – Štěrboholy v roce 
2013: 24. 4., 29. 5., 26. 6., 25. 9., 30. 10.,  
27. 11., 18. 12. 2013

	rozpočet městské části Praha – Štěrbo-
holy na rok 2013 v objemu příjmů ve výši 
13 233 800 Kč, objem výdajů ve výši 
20 213 800 Kč (příloha č. 1 tohoto usnese-
ní). Schodek ve výši 6 980 000 Kč je kryt 
POL 8115 – rezervace na ZBÚ z roku 2012 
a z FRR

	rozpočet ekonomické činnosti městské čás-
ti Praha – Štěrboholy na rok 2013 v objemu 
příjmů ve výši 6 930 760 Kč a výdajů ve výši 
864 000 Kč

	přehled investičních akcí, předpokládaných 
k realizaci v roce 2013

	uzavření nájemní smlouvy s paní Mgr. Klárou 
Bucharovou na pronájem nebytových prostor 
v objektu bez č. p. v ul. Granátnická na pozem-
cích parc. č. 100/1 a 100/3 v k. ú. Štěrboholy 
za účelem provozování předškolního zařízení 
Bullerbyn school na dobu určitou od 1. 9. 2013 
do 31. 8. 2014 za cenu 5 000 Kč/měsíc. V ceně 
nájmu jsou zahrnuty služby spojené s nájmem 

(dodávky energií, odvoz odpadu) s výjimkou 
úklidu, který si bude nájemce zajišťovat na své 
náklady.

	rozpočtový výhled městské části Praha – Štěr-
boholy do roku 2018

	návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské ško-
ly Praha 10 – Štěrboholy na rok 2013

	poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
10 000 Kč TJ Sokol Štěrboholy na pořízení cvi-
čebního nářadí a náčiní

	poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
15 000 Kč Mateřskému centru Klubiště na vý-
daje spojené s akcemi Čarovný les a Vítání 
léta

	aktualizaci přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Zá-
kladní školy a Mateřské školy, Praha 10 – Štěr-
boholy, ve které je vymezen majetek zřizovatele, 
který se svěřuje příspěvkové organizaci k hos-
podaření, podle stavu majetku k 31. 12. 2012

	přijetí věcných darů od firem TUKaS a.s. a aU-
TO-STaIGER CZ a.s. – vybavení mateřské ško-
ly Štěrboholy v celkové hodnotě 39 492 Kč.

vyhlašuJe
	výběrové řízení na inženýrské a projektové 

práce na akci „Legalizace přípojek splaškové 
kanalizace a dešťových řadů v městské části 
Praha – Štěrboholy“.

bere	na	vědomí
	plnění rozpočtu městské části Praha – Štěrbo-

holy k 31. 12. 2012

ruší
	záměr pronájmu uvolněných nebytových 

prostor – bývalého koloniálu v objektu bez 
č. p. v ul,. Měcholupská na pozemku parc.č. 
302/29 v k.ú. Štěrboholy do vyřešení spolu-
vlastnických vztahů s Propperovými. 

nesouhlasí
	s prodejem objektu č. p. 36 v ul. Ústřední 

včetně pozemku jeho současnému nájemci 
aUTO-STaIGER CZ a.s. za navrhovanou kup-
ní cenu 6 150 000 Kč.

knihovna
PRÁZDNINOVÁ OTEVíRaCí DOBa: 
každé pondělí od 16.00 do 17.00 hod.

Malá zmínka o povodních v červnu tohoto roku. 
Jak jistě víte, i ve Štěrboholech máme vodní 
tok – Štěrboholský potok, který měl v minulosti 
několikrát tendenci k rozlévání, a to především 
v oblasti u pomníku Schwerin a ulici U Radiály. 
Potok však tentokrát zůstal ve svém korytě. Díky 
včasnému upozornění občanů z oblasti Nových 
Štěrbohol jsme nechali 14 dní před povodněmi 
pročistit propustky pod komunikacemi v Nových 
Štěrboholech od nánosu větví a kamenů, tudíž 
nic nebránilo vodě 
v odtoku a k rozlití 
potoka nedošlo. 
Naše městská část 
nebyla touto po-
vodní nijak výrazně 
zasažena, pominu-
-li několik málo za-
plavených sklepů. 
Jak je vidět z foto-
grafií, ne všude na 
tom byli jako v naší 
městské části. Fo-
tografie jsou poří-
zeny z Hostivaře 
a Dolních Počernic 
z parku.

Povodně 2013
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Zasedací místnost
městské části Praha – Štěrboholy

MČ Praha Štěrboholy nabízí možnost pronájmu zasedací místnosti v ulici K Učilišti. Cena pronájmu 125 Kč/hod. 
Podmínky pronájmu a volné termíny v kanceláři tajemnice úřadu MČ nebo na tel.: 272 500 951.

současné	využití
PO 19:30 – 20:30 Rehabilitační cvičení
ST 17:00 – 18:00 Taneční pro školní děti

19:30 – 20:30 Rehabilitační cvičení
ČT 15:30 – 16:30 Klubiště Zumba

16:30 – 17:30 Klubiště Zumba
18:00 – 19:30 apoštolská církev
19:30 – 21:15 Flame Dance – taneční kurz 

PÁ 16:00 – 17:30 Taneční pro školní děti
NE 16:00 – 18:00 apoštolská církev

19:00 – 20:00 Cvičení na balančních pomůckách
20:00 – 21:00 Cvičení na balančních pomůckách

klubovk a v tajence se skrývá  
citát

vodorovně:	a. Nevoják; Páchnoucí šelmy; B. Hlen; Spojka (knižně); Koně (básn.); Náš sochař; C. Uchopení; Botanický název 
javoru; Hlemýždi; Starorakouská délková míra; D. 1.DíL TaJENKY; E. Modla; Mimozemšťan; Masturbovati; F. Dávat povely; 
Planeta; Jízdou zdolat; Někdo (bás.); G. Biograf; 2.DíL TaJENKY; Ruské mužské jméno (25.6.); H. Mzda vojáka; Divoká; 
Něm.předložka (z); Název písmene ř; I. Peruánské sídlo; Domácky Dagmar; Náš dramatik (1808-1856, Josef Kajetán); Obec 
u Kolína; J. Kód Kapverd; 3.DíLTaJENKY; Useknout; K. Čistící prostředek na sklo; Okrouhlé písmo; Jinak; Slovensky Irové; 
Tahle; L. Šicí vlákno; Banda; Prudký pokles; Puchýřky v ústní dutině; Usazenina; M. Na jaké místo; Iniciály Čáslavské; 4.DíL 
TaJENKY; angl.eso; Křik vrabců; N. Písmeno řecké abecedy; Ticho; Být schopen; Do toho místa; O. Irská osvobozenecká 
armáda; Domácky Eduard; SPZ Rokycan; Státní informační systém (zkratka)

svisle:	 1. Úžas; Citoslovce cinknutí; 2. Stupínek; 
Zkratka rezervace; Inic.anderlové; 3. Hraniční po-
platek; Tahouni; Biologická existence; Římsky 1011; 
4. Římsky 2; Kus palivového dřeva; angl.píseň; 
Krouživý pohyb vzduchu; 5. Na zadním místě; In-
dická váhová jednotka; Přístroj na praní prádla; 6. 
Turecký mys; Citoslovce odporu; Dichlor diphenyl 
trichlor ethane; Osobní zájmeno; Podle; 7. angl.
dramatik; Nemoc nakažlivá; Pobídka; Ženské jmé-
no (27.1.); 8. Část pera; Tu máš; Nádoba na alkohol. 
nápoje; Římských 1500; Instinkt; 9. Hoblina; Čín.
jezero; Staročeská délková míra; 10. Tamten; Usrk-
nout; Zn.křemíku; Kouř; 11. Chvění; Citoslovce podi-
vu; Zkr.amer.organizace pro mládež; Nemocen; 12. 
Fr.vkus; Umíněný zápor; Včelí dům (zast.); Evropská 
federace kopané; Tázací zájmeno; 13. Dvouleté obilí 
seté na podzim; Vtištěná stopa; Zasévat; Zvýše-
ný tón; 14. Promluvit; Velmi krátké vlny; Slonovina; 
Sněžný muž; 15. Mužské jméno (19.5.); Ovocnář; 
Mravokárce; Doba; 16. alkoholický nápoj; angl.
tuna; Nalévat; Náš dirigent (Vojtěch Bořivoj); 17. 
Špaň.mužské jméno (Ludvík); Nepravé zlato (řídce). 
Pomůcky: INCE, TaI, YMCa, TOLa

ŘEŠENí KŘíŽOVKY Z ČíSLa 1/2013: mč	
Praha	štěrboholy	vám	PřeJe	
ÚsPěšnÝ	novÝ	roK
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VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Velkokapacitní kontejnery na směsný odpad budou přistaveny do ul. Výrobní po dobu 4 hodin, na BIO 
odpad po dobu 3 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadu.

Termíny přistavení VOK v 2. pololetí 2013: vždy ve čtvrtek
	18.	července	 » 16.00	–	20.00	hod.

	22.	srpna	 » 14.00	–	18.00hod.

	12.	září	 » 14.00	–	18.00	hod.

	26.	září	 » 14.00	–	18.00	hod.

	17.	října	 » 16.00	–	20.00	hod.

	21.	listopadu	 » 14.00	–	18.00	hod.

Termíny přistavení VOK na BIO odpad: vždy v sobotu
	27.července	 » 9.00	–	12.00	hod.

	17.	srpna	 » 9.00	–	12.00	hod.

	7.	září	 » 9.00	–	12.00	hod.

	21.	září	 » 9.00	–	12.00	hod.

	12.	října	 » 9.00	–	12.00	hod.

	2.	listopadu	 » 9.00	–	12.00	hod.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu: 
	úterý	6.8.	a	5.11	 » 18.10	–	18.30	hod v ul. Ústřední (u samoobsluhy)	

 	 » 18.40	–	19.00	hod. v ul. Ústřední (na konečné autobusu)
Jedná se o rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej, tuk, barvy, 
léčiva, baterie a akumulátory.

Občané s trvalým pobytem v Praze 10 mohou odevzdávat zdarma běžný odpad do sběrného dvoru hl. 
m. Prahy v ul. Za zastávkou 3, Praha 10, Dolní Měcholupy: Po – Pá 8.30 – 17.00 hod, SO 8.30 – 15.00 hod.

Nebezpečný odpad je možné odevzdat zdarma do sběrného dvoru v areálu spol. MIKaPa plus, s.r.o., 
ul. Dolnoměcholupská 28, Praha 10, Dolní Měcholupy: Po – Pá 7.00 – 18.00 hod

Městská část by chtěla poděkovat občanům, kteří měli pochopení, že ve dnech, kdy byl v Praze vyhlá-
šen nouzový stav z důvodů povodní a městské části nebyl přidělen VOK na odpad, nesložili odpad na 
dvůr městské části. Někteří občané zde složili dokonce i bioodpad, někteří i použité oděvy i přesto, že 
hned vedle je kontejner na textil. Městská část uhradila za úklid této skládky 8 500 Kč.

odPady



čarodějnice 
a Pohádkový les pro děti
Již pošesté se uskutečnilo tradiční PÁLENí ČaRODěJNIC a mateřským centrem Klubiště pořádaný 
POHÁDKOVý LES v ulici Nad Horizontem. Účast byla opět hojná a i když jsme se trochu obávali 
nepřízně počasí, vše nakonec dobře dopadlo ke spokojenosti děti i dospělých.
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vítání
občánků

Během května jsme přivítali dalších 20 nových 
občánků Štěrbohol. Jako upomínku děti dostaly 
stříbrný pražský groš a nově též DVD – Proměny 
Štěrbohol, kde je zaznamenána historie Štěrbo-
hol i současné dění.

PoZvánky 
n a  a kc e  v  o ko l í

Dubečtí myslivci ve spolupráci s MČ Praha – Dubeč 
vás zvou na

dětsKé	
rybářsKé	závody

v	nedeli	1.	září	2013.
Závody se opet konají na rybníku V Rohožníku.

Prezence od 7.00 do 8.00, začátek v 8.00,
předpokládaný konec ve 12 hodin.

Kontakt: F. Horký, tel. 722 946 684

v	sobotu	24.	srpna	2013
start	ve	12.00	hod.	u	rybářské	boudy	u	

rybníka	v	rohožníku.
Letos opět tradicní závody štafet týmu o 3 účastnících.

RK a SDH Dubeč za podpory MČ Praha – Dubeč 
pořádají před restaurací U sokolovny

Před sokolovnou Vás čeká občerstvení, grilování 
a živá hudba. Večer se můžete tešit na ohnostroj 
zajištěný firmou Ohňostroje Krupička.

Sraz přihlášených účastníků v 11.00 hod. před 
sokolovnou.
Přihlášky nejpozději do 24. července na telefonu 
606 453 825 (Robert Kuranda). V případě zájmu 
o sponzoring nás prosím kontaktujte na výše 
uvedeném telefonu.
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štěrboholy v datech historie

10

1937
	TJ SOKOL – v sále v hostinci pana Karla Stra-

ky se dále cvičí. Žactvo, dorost i členstvo so-
kolské se tu připravuje k velikému národnímu 
svátku k X. sletu všesokolskému.

	Pomoc pohraničí – z popudu TJ SOKOL, byla 
v obci učiněna finanční sbírka za kterou byly 
zakoupeny dva pytle pšeničné mouky a po-
slány do Liberce. 

	Hostinská a výčepnická koncese pro pana Jo-
sefa Šťastného ve Štěrboholech.

	Dne 11. 10. 1937 byla udělena koncese k pro-
vozování živnosti hostinské a výčepnické 
v domě čp. 91. Hostinský pan Josef Šťastný 
byl dle nařízení povinen provést tato opatření:

 » Podlaha s kamny v lokále budiž opatřena 
plechem o rozměru 60 cm nebo vydlážděna 
ohnivzdorně.

 » Před kamny budiž postaveno stínidlo, proti 
sálajícímu teplu.

 » Dveře do tanečního sálu jakož i strany dveří 
budiž opatřeny nápadným nápisem „Pozor 
schody“.

 » Petrolejové lampy budiž opatřeny plechový-
mi nádobkami, aby vytékání petroleje bylo 
znemožněno.

 » Budiž postaráno o vhodnou místnost, skříň nebo 
jiné zařízení k bezvadnému ukládání potravin.

 » Kuželník budiž proti sousednímu dvoru 
ohrazen sítí alespoň 2m vysokou.

 » Hostinské místnosti jest stále zachovávati 
v největší čistotě, denně větrati, dle potřeby 
znovu upraviti, zejména vymalovati, vyvěsit 
v nich zákaz plivání na zem a umístiti v nich 
dostatečný počet zdravotních plivátek.

 » Záchod jest řádně osvětlovati, v době užívá-
ní splachovati vodou, denně čistiti a nejméně 
jednou za týden řádně desinfikovati.

 » Bude-li užívati se v živnosti pivního tlako-
stroje, nutno zachovávati přesně předpisy dle 
nařízení ze dne 13. 10. 1896.

 » V živnosti jest používati vesměs jen vody 
dobré jakosti, splašky a odpadové vody řádně 
odváděti. K vyplachování sklenic budiž použí-
váno automatického přístroje na vyplachování 
sklenic.

 » Dětem a osobám mladším 16 let není pro-
dlévání v hostinci bez doprovodu rodičů nebo 
jejich zástupců dovoleno.

 » Při provozování živnosti není dovoleno pou-
žívati ženské obsluhy.

roK	1938
	Divadelní představení při němž hořelo:

 Dne 19. 2. 1938 při divadelním představení 
místního hasičského sboru v obci pod ná-

zvem „První sjezd“ – je v uvedené hře voláno 
mj. slovo „hoří“. V tomto okamžiku se dveře 
sálu otevřely a bylo voláno, že hoří u bratra 
Strnada. Bratři, kteří hráli divadlo ještě namas-
kovaní museli hájiti majetek proti skutečnému 
zlému živlu. Naše první vystoupení s motoro-
vou stříkačkou se neosvědčilo a museli jsme 
použíti ruční stříkač.

	Ubytování „Říšského vojska“ – školní slavnosti 
a svátek matek nemohli se konati jako v dří-
vějších rozměrech neboť v sále restaurace 
„U Straků“ bylo ubytováno říšské vojsko.

	Nádrž na vodu – dne 9. 4. 1938 na svém za-
sedání zastupitelstvo obce souhlasí, aby na 
obecní louce č. kat.133 byla zřízena nádrž na 
vodu, kterou provedou místní rolníci zdarma 
za vykopanou hlínu.

	Kočující osoby – dne 18. 10. 1938 bylo zastu-
pitelstvem obce usneseno, že budou vyvě-
šeny tabulky s nápisem „Táboření kočujícím 
osobám není v obci dovoleno“.

	Ubytování vojska v obci. 
 Na schůzi obecního zastupitelstva dne 29. 12. 

1938 bylo usneseno jednomyslně, aby část-
ka 1 001 Kč a 30 haléřů za ubytování vojska 
a koňstva v době mobilisace v r. 1938 – věno-
vána byla na stavbu školy.

roK	1939
	Sbírka na chudé děti – dne 16. 2. 1939 bylo 

místním zastupitelstvem obce rozhodnuto, po-

skytnout z rozpočtu na rok 1939 rodičovské-
mu sdružení na ošacení chudých dětí částku 
200 Kč.

	Vysázení stromů v obci – obecním zastupi-
telstvem bylo dne 9. 3. 1939 usneseno, vy-
zvati všechny majitele pozemků, by u svých 
pozemků při silnici vysázeli ovocná stromoví, 
upravili chodníky před domem ve vsi. Každý, 
kdo by stromy poškodil bude potrestán ved-
le náhrady pokutou 100 Kč. V případě nedo-
bytnosti pokuty vězením v trvání 10 dnů. Kdo 
pachatele přistihne a oznámí na úřad, obdrží 
odměnu 50 Kč.

	Obecním zastupitelstvem ze dne 9. 3. 1939 
bylo usneseno a nařízeno, aby zdravotní komi-
se dohlížela na čistotu obce, aby nevytékala 
močůvka aby z bytů nebyly vylévány pomyje 
na ulici. Dále bylo nařízeno majitelům domů v  
nové ulici, aby každý před svým domem zřídil 
u chodníku obrubníky betonové.

	Rychlá jízda aut v obci – obecní zastupitelstvo 
se na své schůzi 27. 5. 1939 usneslo podati 
usnesení obecního zastupitelstva, týkající se 
rychlé jízdy aut pana Ulče v obci. Dále upo-
zornit pana Kopu na jeho syna Konstantina, že 
jezdí na kole po chodnících a je-li napomenut 
je drzý.

	Strážník – usnesením zastupitelstva ze dne 
16. 11. 1939 bylo rozhodnuto přijmouti stráž-
níka s nižším středoškolským vzděláním, který 
by zároveň zastával písařské práce na obec-
ním úřadě.

Jan Pláteník, kronikář

11

Praha, 1922 – 1968

Praha, 1922



poslanecká senát

č.3. strana agrární a konservativní 4 3

č.5 strana čsl. soc. demokratů 6 7

č.6 německá - 1

č.8 strana živnostencko-obchod 8 6

č.12 národní strana práce 1 1

č.15 čsl. komunisté 68 59

č.20 strana národ. Demokratická 6 3

č.21 strana čsl.socialisté 69 57

č.22 republikánská 37 31

č.26 lidová 6 8

celkem 205 176

na pokračováníhistorie

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

Buňata.

1922
Strážník
Strážníkovi bylo služné zvýšeno o 100 % 
z 1 800 Kč na 3 600 Kč splatností od 1.1.

Zdravotnictví 
2. dubna usneseno, aby obec připojena k zdra-
votnímu obvodu Dolní Počernice.

Drahota
Drahotní poměry stoupají. Obecní zastupitelstvo 
se usnáší na náhradě za ušlý zisk. Půjde-li ně-
který člen obecní rady či zastupitelstva (ve věci 
obce se týkající) do Prahy, dostane za ½ dne 
20 Kč na celý den 30 Kč za cestu do Říčan za ½ 
dne 30 Kč na celý den 40 Kč za ušlý zisk.

Pozemková reforma
2. dubna zaslána Pozemkovému úřadu žádost 
o rozparcelování pozemku č kat. Ve výměře pro 
zdejší drobný lid.

Kronika
7. května byli pověření alois Sluníčko z čp. 31 
a Josef Kalaš z čp. 49, aby založili a sepsali 
obecní kroniku.

Starosta
Protože častými pochůzkami ve věcech obec-
ních starostovi vznikala ujma na výdělku a písař-

ských prací přibývalo, zvýšena mu byla odměna 
za práce písařské ze 300 Kč na 1 000 Kč.

Odprodej obecního pozemku
13. srpna prodala obec č kat 146 ve výměře 392 m2 
Josefu Mrzenou majiteli čp. 34 1 m2 za 5 Kč.

Směna pozemků
Čís. Kat. 334/6 a 348/3 směněno za čkat. 213.

Řídící učitel 
Ladislav Kučera *7/června 1872 v Domaníně 
u Třeboně ustanoven byl od 1. 9. 1922 definitiv-
ním řídícím učitelem na zdejší škole.

1923
Nedostatek bytů
Tento rok je v zápisech slabý. Bída byla o byty. Ros-
tu provisorní příbytky, boudy, domečky, vagonové 
čtvrtě. I u nás pociťuje se bída o byty. Přistěhovavší 
se příslušník antonín Totzauer obsadil hasičskou 
zbrojnici a teprve na nátlak úřadu se vystěhoval.

Volby do obce
17. září byly konány volby do obecního zastupi-
telstva. Podány byly 3 kandidátky:
	I. Organisace domoviny čsl. domkářů a malo-

rolníků dostlala – 3 mandáty 
	II. Českosl. Str. socialistická – 3 mandáty
	III. Komunistická – 6 mandátů

Starosta
V říjnu vykonána volba starosty a zvolen komuni-
sta Bedřich Horčík. Proti volbě byl podán rekurs 
k zem. spr. Politické v Praze. Ten však byl zamít-

P

nut. Náměstkem zvolen Jan Stolař, domovinář. 
Jemnovlnný ujal se úřadu teprve v roce.

1924
Odprodej pozemků
31. srpna prodala obec starostovi Bedřichu Hor-
číkovi pozemek čkat. 214, 1 sáh za 20 Kč ve vý-
měře… na němž si postavil domek čp. 53. Před 
ním odprodána byla část čkat. Františku Kalašo-
vi ve výměře za 1 sáh kč a ten postavil čp. 52.

Okres
23. prosince zřízena okresní správa politická 
v Říčanech a obec naše vyloučena ze Žižkova 
a přidělena tam s právní platností od 1. ledna 
1925. Také zřízeny berní úřad a okresní školní 
výbor. Tak vytvořen z bývalého okresu žižkov-
ského okres říčanský.

1925
Obecní hospodářství pokulhává. Zápisy povídají, 
že finanční komise si stěžuje, že nemůže prozkou-
mati pro nedostatek dokladů hospodaření v obci.

Pohodnictví
1. března přidělena obec k pohodnickému obvo-
du úhřiněvskému.

Ulice 
Téhož dne usneseno vykoupiti část pozemku 
„spáleniště“ na ulici. Ulička mezi čp. 12 a 13 má 
býti zrušena. Usneseno ji směniti s Jaroslavem 
Sluníčkem z čp. 13 za palouček čkat.

Zdravotnictví
13. dubna zdravotní komise zakázala dělati na 
ulicích skládky hnoje, popele. 

Hospodářství
Téhož dne je zapsáno, že finanční komise shle-
dala, že obecní účty jsou novým pokladníkem 
Janem Stolařem řádně vedeny.

Živelní pohroma
Dne 4. července snesla se nad vsí strašná bou-
ře. Průtrž mračen a kroupy zničily úrodu. 

Elektrizace
8. listopadu žádány informace u elektrických 
podniků ohledně elektrizace obce.

Volby do NS
15. listopadu konaly se v celé republice volby 
do NS. U nás zúčstnilo se volby 205 voličů do 
poslanecké sněmovny a 176 do senátu. Pro zají-
mavost uvádím, jak rozdělili voliči hlasy. 

Kandidátky měly čísla 1.-26.

1212 13

1926
Na události nejslabší. 

Elektrizace 
26. září usneseno vypůjčiti se na elektrizaci 
obce 100.000 (skutečně jen 76.000) u Vinohrad-
ské záložny. 

Strany
16.XI. vysázeny u školy před čp. 24 lípy. 
1927
byl znamení elektrisace obce. Občané bili pře-
svědčováni o výhodách elektrického osvětlení 
a pohonu. Konáno několik schůzí 23. VII. Vypsá-
na soutěž na postavení transformační stanice, 
která byla zadána staviteli Štarfovi z Dolních Po-
černic z 22.472 a postavena na č. kat. Postavena 
rozvodná síť po obci. Náklad na elektrisaci činil 
celkem...

Pokračování příště...



14 15

škola základní a mateřská

SKONČIL ŠKOLNÍ ROK 
2012/2013
Měsíc červen je náročné období. Náročné pro děti, 
které se už vidí na prázdninách a přitom ze sebe 
ještě musí vydat maximum při čtvrtletních testech, 
náročné pro rodiče, pro které je podstatně příjem-
nější pohled na šťastné dítko skotačící na zahradě 
než na jeho obličej lehce přiotrávený násobilkou, 
a náročné pro učitele, jejichž pedagogická činnost 
se s blížícími se prázdninami pozvolna přesouvá 
spíše do kategorie krocení dravé zvěře.

V naší škole si toto náročné období ještě zpestřu-
jeme několika akcemi, které jej zákonitě činí ještě 
náročnějším. Jenomže když Mezinárodní den dětí 
se již 63 let slaví 1. června, tak přece štěrbogóly 
nemohou být v říjnu, stejně jako únorová zahrad-
ní slavnost by asi také nebyla to pravé ořechové.

Letošní velká voda přesunula Štěrbogóly do 
sportovní haly, což jim na popularitě či atrakti-
vitě rozhodně neubralo. Bezprostředně po tur-
naji byla pro 3., 4. a 5. ročník vyhlášena soutěž 
o nejlepší reportáž z této akce, jejíž hlavní cenou 
bylo otištění vítězného článku ve Štěrboholských 
listech. ačkoli reportáží, které by bylo možno 

s Bárou Koštovou nejdříve trochu přeleštit, aby 
se mohl vítězům předat. 

Každý tým si zvolil svůj název a barvu trička:
	Prvňáci - FK 1. třída Lvi, žlutá trička
	Druháci - FC Modří tygři, modrá trička
	Třeťáci - FC Superhráči, zelená trička
	Čtvrťáci - FC Málonás, červená trička
	Páťáci - FC Pumy, černá trička

Děti, které zrovna nehrály, buď pobíhaly kolem, 
poslouchaly muziku, hrály badminton nebo roz-
tleskávaly. Držely třásně a povzbuzovaly. V rohu 
haly byla umístěná tabulka, kam se pravidelně 
zapisovalo skóre hry. Hala byla veliká, a proto 
jsme hráli jenom na její polovině.

Každý tým měl vyrobené logo se svým nápisem 
a libovolným obrázkem. My čtvrťáci jsme tam 
měli fotbalový míč, branku, hráče a náš název.

směle publikovat, bylo více, porota se na vítězce 
shodla jednohlasně. Stala se jí Karolína Roulo-
vá ze 4. ročníku a vy čtenáři se o jejích novinář-
ských kvalitách můžete nyní přesvědčit.

ŠTĚRBOGÓLY 2013
Štěrbogóly je oslava pořádaná už třetím rokem na 
Den dětí, při které žáci základní školy Štěrboholy 
hrají turnaj ve fotbale. Letos poprvé se akce kona-
la ve sportovní hale, protože nám nepřálo počasí. 
a jako každý rok, slavnostně vykopával pan staros-
ta František Ševít. Mezi diváky byla i paní Ševítová, 
naše paní ředitelka Eva Kollmannová a všechny tříd-
ní učitelky. Rozhodčím byl pan školník Richard Zika.

Pravidla hry jsou velmi jednoduchá:
	hraje se fair play
	hraje každý tým s každým 2x5 minut

Třída, která vyhraje, obdrží putovní pohár. Le-
tos už potřetí vyhráli páťáci. Pohár z loňska ale 
nechali zaprášit, proto ho musela paní ředitelka 

Během turnaje jsme měli přestávku na jídlo, kte-
rou jsme strávili v šatně. Pití jsme měli s sebou 
v hale. Brankáři si mohli vzít i fotbalové rukavice, 
aby je od chytání míče nebolely ruce. Kopačky 
ani chrániče na holeně dovolené nebyly.

Děti si na začátku zvolily svého kapitána, který 
si s kapitánem soupeřova týmu „stříhal“ o míč 
a rozhodoval, kdo půjde do útoku, kdo do obra-
ny a kdo do brány. Školáci mohli každý den v od-
polední družině pilně trénovat, aby zvítězili.

Největším mým zážitkem z letošních Štěrbogólů 
je prolomení smůly z minulých let, kdy jsme se 
umísťovali na posledních místech, zatímco ten-
tokrát jsme obsadili krásné 3. místo. Letos na 
turnaj přišla celá naše 4. třída – celkem 7 žáků! 
Místo „FC Málonás“ jsme se mohli klidně jmeno-
vat „FC Sedm statečných“.

Karolína Roulová, 3. ročník 

FC Málonás – autorka reportáže třetí zleva

FK 1. třída Lvi vs. FC Modří tygři FC Pumy se již potřetí (leč naposledy) radují z vítězství

Rozhodčí to přežil 
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PROJEKT PRAHA – VYŠEHRAD
V rámci projektu Praha jsme se letos věnovali ná-
rodní kulturní památce Vyšehrad. Již v září žáci 3., 
4. a 5. ročníku navštívili letní scénu NKP Vyšehrad, 
kde shlédli představení Fimfárum. V květnu pak 
všichni žáci vyrazili na Vyšehrad znovu, zúčastnili 
se interaktivní prohlídky celého Vyšehradu, včetně 

návštěvy kasemat a Gorlice. Ve dvou projekto-
vých týdnech Praha – Vyšehrad si pak žáci utřídili 
znalosti a pod taktovkou pí učitelek tvořili, tvořili 
a tvořili. Výsledkem projektu Praha – Vyšehrad 
byla potom dne 20. 6. zahradní slavnost, která se, 
i přes padlé teplotní rekordy, myslím si, zdařila.
Krásné prázdniny!

Mgr. Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ

Gorlice střežena vojáky v do-
bových uniformách Středověká studna Sousoší Ctirad a Šárka

Na Vyšehradském hřbitově bylo živo Páťáci se loučili muzikálem Bye Bye school

V podzemí Kasemat bylo 
toho dne nejpříjemněji

Pohnutá historie stavby chrámu sv. Petra a Pavla

Na jaře bylo pro děti 
z Mateřské školy při-
praveno opět spous-
tu akcí. Do mateřské 
školy zavítal cirkus 
adonis a námi ob-
líbená divadélka, 

s rodiči jsme navštívili keramický ateliér a vyrá-
běli z keramické hlíny, společně jsme připravili 
Den pro naše maminky (protože měly svátek) 
a naše tatínky (aby jim to nebylo líto). Děti si vy-
zkoušely, jak se hraje bowling v nově otevřeném 
Tukanu a zatím co mladší děti oslavovaly Den 
dětí karnevalem, ty starší odjížděly na školku 
v přírodě do Vřesníku.

V pořadu „Poznej svého psa“ děti navštívil 
speciálně vycvičený terapeutický pes se svým 
doprovodem. Dětem bylo zábavnou formou 
vysvětleno, jak se chovat ke psům, aby před-
cházely zraněním, jak se mají zachovat v přípa-
dě útoku, či jak správně manipulovat se psem. 
Dětem to pomohlo lépe chápat a uvědomit si 
vážnost problému. Samy děti si pak vyzkoušely 
podobnou situaci v praxi na školce v přírodě, 
kdy po přiběhnutí cizího většího psa zůstaly bez 
pokynu nehybně a tiše stát s rukama svěšený-
ma k tělu. Pes děti očichal a bez dalšího zájmu 
nás opustil. Děti na sebe byly pyšné, jak celou 
situaci samy zvládly.

Dalším vzdělávacím programem byl program ve 
spolupráci s Lesy hl. m. Prahy „včelí království“. 
Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze světa 
včeliček, jak vzniká med, kdo je včelí královna, 

jaká jsou včelí řemesla, přivoněly si k pravému 
včelímu vosku a pravý včelí med ochutnaly. Na 
závěr si děti zvětšovacími sklíčky prohlédly pro-
sklený úl s opravdovými včeličkami.

Konec školního roku patří výletům. Tentokrát jsme 
společně zavítali do plzeňského dinoparku.
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Činnosti jsou přizpůsobeny věku, potřebám dětí 
a obměňovány tak, aby je děti zvládaly a byly 
pro ně zajímavé. Děti k nám mohou docházet dle 
domluvy pravidelně (od pondělí do pátku 8:30-
13 hodin), ale i v nepravidelných intervalech. Ne-
vybíráme dopředu žádné zálohy.

Zápis dětí do Kulíškova probíhá o prázdninách 
i během celého roku. Více informací se o nás 
můžete dozvědět na našich webových strán-
kách http://www.predskolka-kuliskov.cz a na te-
lefonních číslech 602 281 186, 602 688 426

Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás i Vaše 
dětičky.

Za Kulíškov Hana Škodová a Olga Kozačová

Na úplný konec školního roku se těší i netěší 
naši malí předškoláčci. Něco hezkého, nového 
je čeká, ale něco dobře známé a milé opouští. 
a tak jedno odpoledne bylo věnováno právě jim 
a jejich rozloučení	se	školkou.
Bc. Yvona Grunclová – zástupkyně  ředitelky pro MŠ

kulíŠkov 
pro nejmenší
Konec školního roku je vždy plný dojmů, loučení 
a dalších přání.

Z dvouletých batolat, která k nám v září do Kulíš-
kova přišla, se během roku staly děti, které se na-
učily spoustu nových věcí a činností. Užily si hry, 
zábavu i legraci. Přejeme jim na jejich další cestě 
mnoho úspěchů, šťastných a veselých chvil.

Do nového školního roku 2013/2014 přijímáme děti 
od 2 let, pro které máme připravený pravidelný pro-
gram, průřezově propojený tělesnou, hudební a vý-
tvarnou činností. Každodenně hrajeme dětem krát-
kou maňáskovou pohádku v našem divadélku. Při 
příznivém počasí si užíváme i pobyt venku na hřišti.

Po třech měsících realizace  výstavby 2 nových 
oddělení mateřské školy MČ společně s projek-
tanty a staviteli připravila slavnostní předání bu-
dovy spojené s prohlídkou nových prostor a zá-
bavným odpolednem pro děti. Kolaudace nové 
školky proběhla 16. 7. 2013 a tak již nic nebrání 
zahájení provozu od 2. 9. 2013.

otevření 
nové školky



 1. pes 2. pes

majitel – důchodce 200 Kč 300 Kč

pes v rodinném 
domě 300 Kč 600 Kč

pes v bytovém 
domě 1 500 Kč 2 250 Kč

pes z útulku osvobozen na další 2 roky

pes čipovaný sleva 350 Kč na další  
2 roky
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JSEM MAJITEL PSA
Právo vlastnit psa stanoví článek 11) Listiny zá-
kladních práv a svobod. Ten ale také stanoví, 
že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv 
druhých anebo v rozporu se zákonem chráněný-
mi zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské 
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru sta-
novenou zákonem.

Jako majitel psa mám nemálo povinností. Jed-
nou z těch základních je povinnost zabezpečit 
zvířeti přiměřené podmínky pro zachování jeho 
biologických funkcí a zajištění jeho biologických 
potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení, 
nebo poškození zdraví zvířete (zákon 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění poz-
dějších změn a doplňků). Porušení této povin-
nosti je přestupkem, za který může být uložena 
pokuta do výše 20 000 Kč.

OČKOVáNÍ JE POVINNé
Zákon o veterinární péči č. 166/1999 Sb. v § 4, 
písm. f) ukládá povinnost zajistit očkování psa 
proti vzteklině poprvé ve stáří šesti měsíců a poté 
vždy jednou za rok. Stejný zákon pak ukládá 
v bodu g) povinnost neprodleně zajistit veterinární 
vyšetření zvířete, které poranilo člověka. Za nespl-
nění těchto povinností může být příslušnou veteri-
nární správou uložena pokuta do výše 10 000 Kč.

MáM POVINNOST PSA PřIHLáSIT 
Držitel psa - tedy fyzická nebo právnická osoba, 
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území MČ 
Praha Štěrboholy, má za povinnost ohlásit držení 
psa a uhradit poplatek.

Ohlašovací povinnost jsme povinni splnit do 15 
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má 
za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 
15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit ka-

co všechno by měl znát
“štěrboholský” 

majitel Psa
ždou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. 

Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají 
psa, jenž nepodléhá poplatku. Poplatek se platí 
ze psa staršího 3 měsíců (zákon 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích).

roční	výše	poplatku	–	štěrboholy		
(dle	vyhlášky	mhmP)

bloková pokuta do výše 1 000 Kč, ve správním 
řízení pak až do 30 000 Kč. Vstupy psů na dět-
ská hřiště, pískoviště, hřbitovy apod. upravují 
provozní řády těchto zařízení.

Místa v naší městské části, kde je zakázán volný 
pohyb psů jsou zejména park Hrušov a zelená 
plocha mezi Ulicí U Školy a ulicí Ústřední. Samo-
zřejmostí je zákaz vstupu psů do areálu Základní 
a Mateřské školy.

Dle zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních 
komunikacích je vlastník nebo držitel domácích 
zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po 
pozemní komunikaci.

Poměrně častým jevem v naší obci je útěk psa 
majiteli, ať už při procházce nebo ze zahrady. 
Tato situace může být nepříjemná a mnohdy 
i nebezpečná pro náhodné kolemjdoucí, pro-
to vyzýváme občany, aby učinili opatření proti 
eventuálnímu úniku svého psa . 

obecně	lze	říci,	že	držitel	psa	je	povinen	za-
bránit	tomu,	aby	pes	obtěžoval	nebo	omezo-
val	jiné	osoby	a	jiná	zvířata.

NáHuBEK NENÍ POVINNý, ALE ...
Žádný zákon nenařizuje povinnost opatřit psa na 
volném prostranství náhubkem. Ovšem dojde-
-li k pokousání člověka psem, může se jednat 
v lehčím případě o přestupek (§ 49, odst. 1, písm. 
b, c, Zákona o přestupcích.), za který může být 
v ústním řízení uložena pokuta do výše 3 000 Kč 
a náhrada materiální škody (§ 50, ods. 1, písm. a, 
Zákona o přestupcích), závažnější poranění pak 
může být posouzeno jako trestný čin ublížení na 
zdraví z nedbalosti (§ 223 a 224 Trestního záko-
na). Napadne-li náš pes na náš pokyn jiné zvíře, 
hrozí nám podle zákona 200/1990, o přestupcích, 
pokuta do 15 000 Kč. Náhrady škody za případ-

nou újmu z běžné psí pranice se můžeme domá-
hat v občansko-správním řízení. Každý	majitel	je	
za	svého	psa	plně	zodpovědný	a	mělo	by	být	
v	 jeho	 zájmu	 zamezit	 nepříjemným	 konflik-
tům,	nebo	případným	soudním	sporům.

JAK JE TO S ExKREMENTY? 
Znečištění veřejného prostranství psími exkre-
menty je přestupkem, za který může strážník MP 
uložit blokovou pokutu do výše 1 000 Kč (vyhl. 
č. 8/1980 Sb. o čistotě na území hl. m. Prahy). 
Přestupkem není vlastní vykonání potřeby, ale 
následné neuklizení. V naší městské části je 
umístěno celkem 15 košů na psí exkrementy. 
Rádi bychom upozornili, že to, že u koše došly 
igelitové sáčky (což se stává i během půlhodiny 
po doplnění), nezbavuje majitele psa povinnosti 
exkrementy uklízet. 

PRO zAJÍMAVOST 
Podle § 13, odst. 4, písm. a) zákona 246/1992 
Sb, na ochranu zvířat proti týrání, nesmí být zví-
ře v zájmovém chovu prodáno nebo darováno 
osobě mladší 15 let bez souhlasu jejích rodičů 
(poručníků). Za tento přestupek může být ulože-
na pokuta do výše 20 000 Kč. 

NAŠE PRáVA KONČÍ TAM, KDE zAČÍNAJÍ 
PRáVA OSTATNÍCH
Pes patří k člověku a mnoho z nás si bez jeho 
blízkosti nedokáže svůj život představit. Na dru-
hou stranu se samozřejmě najdou lidé, kteří mají 
ze psů určité obavy. Nepřísluší nám rozhodo-
vat, které důvody a zkušenosti jsou oprávněné, 
a které nikoli. důležité	je,	abychom	my,	lidé,	
dokázali	skloubit	ohleduplnost	s	tolerancí	
a	svým	konáním	zbytečně	nezavdávali	příči-
ny	k	neshodám	našeho	vzájemného	soužití.

POzOR NA PřÍLIŠNé OBTĚžOVáNÍ 
Paragraf 127 občanského zákoníku stanoví, že 
vlastník psa se musí zdržet všeho, čím by nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím 
by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Pomineme-
-li závažné pokousání, znamená to tedy, že nikdo 
není povinen snášet takové projevy psích kama-
rádů jako je skákání a olizování, znečišťování ma-
jetku, nebo nepřetržité dlouhodobé štěkání a vytí.

JAK JE TO S CHůzÍ NA VODÍTKu? 
Majitel psa je povinen počínat si tak, aby chová-
ním jeho psa nedocházelo ke škodám na zdraví, 
na majetku, na přírodě a na životním prostředí. 
Na území hl. m. Prahy, tedy i v naší městské čás-
ti je vyhláškou č. 6/2001 Sb. o ochraně veřejné 
zeleně, zakázáno volné pobíhání psů ve veřejné 
zeleni a zeleni, která je součástí zahrad a par-
ků. Za porušení této vyhlášky může být uložena 
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tj sokol
Štěrboholy

Členské příspěvky:
	Mládež do 18 let, studenti a důchodci  100 Kč
	Dospělí  300 Kč 

Oddílové příspěvky:
	Všestrannost žactvo 3 – 6 let 200 Kč
	Všestrannost žákyně 200 Kč 
	Všestrannost žáci 200 Kč 
	Ženy 300 Kč 
	Zdravotní cvičení 200 Kč

	Oddíl badmintonu 300 Kč 
	Oddíl nohejbalu 300 Kč 
	Oddíl volejbalu 300 Kč
	Oddíl kopané 300 Kč 
	Oddíl juda 300 Kč 

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

ČLENSKé A ODDÍLOVé PřÍSPĚVKY PRO ROK 2013

sport

2323

seniorůklub

Š
těrboholští senioři vyjeli tentokrát 
autobusem do Dobříše a Mníšku 
pod Brdy.

Počasí nám přálo. Shlédli jsme empí-
rovou vilu ve Staré Huti-památník Karla 
Čapka s výkladem. Přejeli autobusem 
do Dobříše, kde opět na nás čekal 
průvodce a provedl nás Dobříšským 
zámkem, který byl vrácen potomkům 
bývalých vlastníků rodině Colloredo-
-Mansfeldů. Po prohlídce zámku jsme 
obdivovali francouzskou zahradu s ga-
lerii soch od Ignatze Františka Platzera.

Oběd nás čekal v Mníšku pod Brdy v re-
stauraci U Káji Maříka. Po obědě jsme 
se seznámili s okolím Mníšku pod Brdy,

Navštívili kostelík svatého Václava a zá-
mek první a druhý okruh s výkladem 
v 17.00 hodin jsme se unaveni a s krás-
ným pocitem vrátili do Štěrbohol

Děkujeme městské části Štěrbohol za 
krásný den, který jsme mohli zažít za 
poznáním malebných koutů naší vlasti.

Za seniorky a seniory Štěrbohol  
Marcela Tmejová, Míla Štěpařová  

a Líba Šmídová.
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pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
Ženy – aerobic 19:00 – 20:10 19:00 – 20:15
Ženy – Bosu 20:10 – 21:10
Rodiče a děti 17:00 – 18:00 10:00 – 11:00
Zdravotní cvičení-senioři 18:00 – 19:00
Všestrannost žákyně 17:00 – 18:00
Všestrannost žáci 16:00 – 17:00 18:00 – 19:30
Nohejbal – Lapka 18:00 – 20:00
Volejbal smíšený – Nožičková 17:00 – 19:00
Všestrannost žactvo 3 – 6let 17:00 – 18:00
Muži - futsal 19:00 – 20:15
Volejbal – Svobodová 20:30 – 21:30 17:00 – 18:00
JU-JITSU 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00

TĚLOCVIČNA ROzPIS

začínáme po prázdninách v prvním týdnu v září…. 

DNE 21. 3. 2013 SE V ZaSEDaCí MíSTNOSTI ÚŘaDU MČ PRaHa ŠTěRBOHOLY 
KONaLa VaLNÁ HROMaDa TJ SOKOL ŠTěRBOHOLY, Na KTERé BYL ZVOLEN 
TéŽ NOVý VýBOR TJ SOKOL ŠTěRBOHOLY.

Š



inzerce

KOSMETIKA MARTA
Nepravidelná 176, Praha 10, Štěrboholy.
Otevírací dOba: pO – NE (i ve večerních hodinách).
Pracuji s luxusní kosmetikou ROSA GRAF, která 
je určena pro každý typ pleti včetně aknózní.

KomPletNí 90miNutová Péče: peeling, 
hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí, 
vitamíny, masáž, maska a denní krém  
»» cena 450 Kč

tiP Pro muže 30miNutová Péče: peeling, 
hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí, 
maska a denní krém »» cena 250 Kč

NoviNKA: enzymová teriapie kosmetickými 
produkty z USA – liftingové a protiaknózní 
ošetření »» cena od 600 Kč (90 minut)

Nabízím i zažehlování kolagenových sér 
galvanickou žehličkou, barvení řas a obočí, 

depilaci horního rtu voskem a prodej 
kosmetiky, včetně vzorků

tel.: 604 555 465, 603 247 760
e-mail: H.marta@seznam.cz

1. března se v Sokolovně uskutečnil 
pod patronací TJ Sokol Štěrboholy 
maškarní bál pro děti.

Zábavný klaun Milan doprovázel rej 
masek vybranými skladbami a an-
děl pořádal různé soutěže, za které 
děti dostávaly odměny.

maŠkarní 
bál 

pro děti 
2013
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16.	8.	2013	od	18.00	hodin
sK	viktoria	štěrboholy	v	ulici	Ústřední	26a,	Praha	10	–	štěrboholy

sl
avnostní	otevření	PražsKé	

fo
tbalové	sezóny	2013/2014	

uvítání předsedy SK Viktoria Štěrboholy Karla Horčíka, úvodní slovo předsedy 
výkonného výboru pražského fotbalového svazu Dušana Svobody, předsedy 
FaČR Miroslava Pelty, zastupitele městské části Praha – Štěrboholy, zastupitele 
hl. m. Prahy Petra Břízy a předsedy ČOV Jiří Kejvala

můžete se těšit na tombolu a živou kapelu

vyhlášení nejlepších střelců pražských soutěží

vyhlášení ceny fair play Václava Drobného

fotbalovým odpolednem bude provázet moderátor Jan Říha

Jste	srdečně	zváni!



ŠTěRBOHOLSKé LISTY
MČ Praha 10 – Štěrboholy, ROČNíK V.
vychází kvartálně
VYDaVaTEL: Městská část Praha Štěrboholy
REGISTRaCE: povolena MK ČR E 18290
REDaKCE: 
Ústřední 135/15, Praha 10, 102 00
tel: 272 700 453, fax: 272 701 734
e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz
www.sterboholy.cz

REDaKČNí RaDa
Předseda: František Ševít; členové: Jan Pláteník,  
Jana Vydrářová, Danuše augustýnová
GRaF. ÚPRaVa a SaZBa – Lenka Matoušková (VLHadesign)
Není-li uvedeno jinak, fotografie pořídila redakce.
PŘíJEM INZERCE: e-mailem na sterboholy@zris.mepnet.cz 
nebo po telefonické domluvě
Uzávěrka tohoto čísla: 20. 6. 2013
Příjem inzerce do dalšího čísla: 15. 9. 2013
Uzávěrka příštího čísla: 30. 9. 2013

Ceník inzerce ve zpravodaji 
ŠTĚrbOHOLSKé LISTy (formát b5)

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

inzerce

26 27

Kompletní smuteční služby poskytujeme na těchto adresách:

Praha 10 – Štěrboholy, Andersenova 6, tel.: 602 220 894
Praha 7 – Letná, Ovenecká 3, tel.: 233 377 194

Bezplatná nonstop linka: 800 321 136

www.atropos.cz

?

hosPodyně	iveta
– profesionální výpomoc (úklid, žehlení), 
4letá praxe, tel.: 736 686 079

daruJi	zeminu
– ze zahrádky ve Štěrboholech na vyrovnání 
terénu za odvoz. Tel.: 731 927 286




