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pro životní prostředí i komise pro kulturní a občanské 
záležitosti.

Dále zde bude i prostor pro různé spolky a sportovní 
sdružení na území Štěrbohol, možnosti sportovního 
vyžití a další aktivity. Okénko dostane i naše Základní 
a mateřská škola.

Zpravodaj bude vycházet 4 x ročně v celkovém nákladu 
1000 ks.

Za Zastupitelstvo MČ Štěrboholy s přáním hezkého dne
František Ševít, starosta

T ímto se Vám do rukou
dostává první číslo zpravo-
daje Městské části Praha 

Štěrboholy. Prostřednictvím tohoto 
Zpravodaje Vás budeme infor-
movat o dění v naší městské části, 
o probíhajících a připravovaných 
akcích, o práci zastupitelstva for-
mou výběru z usnesení, infor-
mace ze stavební komise, komise 

ÚVODNÍK

KONTAKT:

● Ústřední 135/15, 102 00 Praha 10

 IČ: 00231371

 tel.: 272 701 734

 e-mail: info@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 NEBO KOPIE S LISTINOU 

A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU:

● PO, ST 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

● ÚT, ČT 8.00 – 12.00

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
MÍSTNÍ KNIHOVNA 

A INTERNET
● Otevření knihovny každé pondělí 

 od 16.00 do 17.30 hod.

● Internet zdarma

MĚSTSKÁ POLICIE

Jméno okrskáře: Spáčil Radek, Morkovca Ján 

Okrsková služebna: U školy 286, Štěrboholy,
    Praha 10, tel.: 272 700 205

Úřední hodiny: pondělí 13.00 – 18.00 hod.

T
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Výběr z Usnesení Zastupitelstva 

Zastupitelstvo MČ Praha – Štěrboholy mj.

1. bere na vědomí

● čerpání rozpočtu městské části Praha – Štěrboholy 
k 31.12.2007 

● návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 
Štěrboholy na rok 2008 

● zápis hlavní inventarizační komise o inventa-
rizaci majetku a závazků hl. m. Prahy, provedené 
v městské části Praha – Štěrboholy k 31.12.2007 
a jejím výsledku 

● informaci starosty o přehledu uzavřených smluv 
o dílo v ceně od 100 000 Kč do 300 000 Kč, 
podávanou podle usnesení ZMČ č. 10/XV ze dne 
30. 6. 2004 ve znění usnesení ZMČ č. 12/XV ze dne 
7. 11. 2007 

2. konstatuje

● že při inventarizaci nebyly zjištěny žádné 
inventarizační rozdíly

3. ukládá

● starostovi Městské části Praha – Štěrboholy po-
dat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy 
k předkládání projektových žádostí v Operačním 
programu Praha – Konkurenceschopnost

 Termín: 31.3.2008

4. schvaluje

● poskytování dotací Základní škole a Mateřské škole 
ve výši schváleného rozpočtu na rok 2008 čtvrtletně 
předem v následujících termínech: 

 na I. čtvrtletí do 15.1.2008 375 000 Kč

 na II. čtvrtletí do 31.3.2008 375 000 Kč 

 na III. čtvrtletí do 30.6.2008 375 000 Kč

 na IV. čtvrtletí do 30.9.2008 375 000 Kč

● záměr pronájmu části pozemku parc.č. 674/12 v k ú. 
Štěrboholy po pravé straně Štěrboholské spojky ve 
směru do centra pro umístění reklamního zařízení 
6x3 m za cenu 100 000 Kč ročně

● záměr pronájmu nebytových prostor – garáže v přízemí 
objektu Základní školy a Mateřské školy Štěrboholy, ul. 

U Školy 285 manželům Krčálovým na dobu 1 roku za 
účelem uskladnění nábytku a společnosti BoJa Fantasy 
s.r.o. na dobu 6 měsíců za účelem uskladnění skříní 
a krabic s deskovými hrami. Cena nájmu činí 300 Kč 
měsíčně za každého nájemce

● prodej stavebních buněk umístěných v zahrádkové 
osadě č. 3 zájemcům za cenu 2 150 Kč za kus. 
V případě více zájemců budou upřednostněni 
současní nájemci zahrádek

● prodej

 ● části pozemku parc.č. 215/1 – travní porost
  o výměře 92 m2 oddělené geometrickým plánem
  č. 352-769/2007 a označené jako díl „a“ 

 ● části pozemku parc.č. 2298 – ostatní plocha
  o výměře 73 m2 oddělené týmž geometrickým
  plánem a označené jako díl „b“ 

to vše v k.ú. Horní Lánov obci Lánov za účelem 
rozšíření místní komunikace za cenu 20 Kč/m2 tj. 
3 300 Kč

● prodej 

 ● části pozemku parc.č. 215/1 – travní porost
  o výměře 1507 m2 oddělené geometrickým 
  plánem č. 352-769/2007 

 ● části pozemku parc.č. 2298 – ostatní plocha
  o výměře 351 m2 oddělené týmž geometrickým
  plánem 

to vše v k.ú. Horní Lánov manželům Ing. Milanovi 
Maškovi, bytem K.V.Raise 699, Vrchlabí a Petře 
Maškové, bytem Horní Lánov 18, za cenu 150 000 Kč

5. projednalo

● návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy, podaný společností BH Štěrboholy, a.s. 
se sídlem Na Záhonech 1385/71, 141 00 Praha 4, pro 
pozemky parc.č. 381/8 a 381/12 (ostatní plocha, 
jiná plocha) v k.ú. Štěrboholy, spočívající ve změně 
funkce na SVM s kódem využití území D

6. souhlasí

● s návrhem změny Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení 
v předloženém znění 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
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7. schvaluje

● záměr prodeje části pozemku parc.č. 375/1 – v k ú. 
Štěrboholy o výměře 3100 m2 společnosti NOBUR 
s.r.o. se sídlem Praha 9, Na Táboře 24 za účelem 
stavby sídla společnosti

● poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 7358 Kč 
(slovy sedmtisíctřistapadesátosm korun českých) 
Dětské agentuře Kroužky s.r.o. se sídlem Americká 
4/444, 120 00 Praha 2 na pronájem sportovní haly 
ve Štěrboholech

● poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
20 000 Kč TJ Sokol Štěrboholy na zahájení obno-
vené činnosti

Jana Vydrářová – tajemnice

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění naj-
dete na internetových stránkách www.sterboholy.cz
v sekci Volené orgány – usnesení nebo v listinné 
podobě v kanceláři tajemnice úřadu – MČ Praha-
Štěrboholy, Ústřední 135/15, Praha-Štěrboholy.

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY – VOK
Úřad MČ Praha – Štěrboholy oznamuje termíny 
přistavování velkokapacitních kontejnerů do ul. Výrobní 
v období do září 2008 :

Červenec 2008:
10. 7. 2008 
24. 7. 2008

Srpen 2008:
10. 8. 2008
24. 8. 2008

Září 2008: 
11. 9. 2008

Kontejnery jsou určeny k odkládání netříděného od-
padu výhradně pro občany přihlášené k trvalému po-
bytu v MČ Praha-Štěrboholy a nemohou být použity 
k ukládání živnostenského odpadu !

Přistavování VOK je vždy ve čtvrtek dopoledne a odvoz 
v pátek v dopoledních hodinách.

Odkládání netříděného odpadu bude vždy kontrolová-
no Městskou policií hl.m.Prahy.

ČERVENÉ SBĚRNÁ NÁDOBA
Objem 35 l
Na všech úřadech městských částí byla hl. m. Prahou 
zřízena místa zpětného odběru použitých „suchých“ 
přenosných baterií a monočlánků. Tyto baterie jsou 
shromažďovány do typizovaných červených nádob. 
Tato místa zpětného odběru byla zřízena i na základních 
a středních školách v rámci ekologické výchovy žáků. Ob-
sluha míst zpětného odběru je zajišťována pověřenou oso-
bou. Vysbírané použité přenosné baterie a monočlánky 
jsou dále předávány k materiálovému využití. 

20.5.2008
„Tak jak je již v naší městské části zvykem, chtěli bychom 
na dnešním setkání zápisem do kroniky a předáním 
historického pražského groše přivítat Vaši ratolest mezi 
občany Štěrbohol.“ Těmito slovy uvedl pan starosta 
František Ševít tradiční vítání občánků v naší městské 
části. Do řad našich občanů jsme přivítali osmnáct dětí. 
Jsme velice rádi, že v naší Městské části v posledních 
letech přibývá stále více dětí a naše MČ se stále rozrůstá. 
S některými rodiči se opět setkáme zase příští rok.

4
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VÍTÁNÍ občánků
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Štěrboholy asi r.1604 Bohuchvalu Valkounovi z Adleru, 
avšak ten po krátkém čase prodal je ještě téhož roku obci 
Nového města Pražského. Obec držela Štěrboholy do 
r. 1633, pak je prodala.

V historii připomínají se Štěrboholy r. 1608. Tehdy arcikníže 
Matyáš chtěje donutiti bratra svého, císaře Rudolfa II., aby 
se vzdal svých panství (trůnu), přitáhl s vojskem konfed-
erovaných stavů rakouských, uherských i moravských až 
ke Štěrboholům a odtud počal jednati s předáky evan-
gelických stavů českých, jejichž cílem byla ochrana svo-
bod náboženských a politických vůči koruně. Ujednání 
to datuje se 29.června 1608 a zve se KONFEDERACE 
ŠTĚRBOHOLSKÁ... (úryvek z nejstarší dochované štěrboholské 

kroniky kronikáře Buňaty)

pokračování příště

HISTORIE
NA POKRAČOVÁNÍ 

Štěrbohole odvozeno ze slov „Štěrba- štěrbina-
holá“ snad „Štěrby – holé“a to veliké bahnité louže 
a lokáče, kterých tu bylo mnoho-půda mokrá – nic 

nerodila – holá a neplodná.

Tak vzniklo nynější ŚTĚRBOHOLY.

Dříve se říkalo a psalo Štěrbohole a v Štěrboholích, nyní ve 
Štěrboholech.

Pokud mohl archiv země České získati některé údaje 
o dějinách naší obce, opatřila je Letopisecká komise. Praví 
se v nich:

Štěrboholy připomínají se již r.1371 jako příslušenství obce 
Kyjské. Byly statkem arcibiskupským.

R.1401 najal si je od arcibiskupa Habart z Chrastu na 4 léta. 
V Štěrboholech stál dvůr zemanský a při něm tvrz. Místo 
nelze přesně zjistiti. Domnívám se, že dvůr byl v místech 
čp.2 a tvrz v místech čp. 31 a 25, jež je zřejmě nejvýše 
položené.

R.1419 držel dvůr řezník Bohuněk a pronajal jej s tvrzí do 6 let 
Janu Škopkovi. Z této doby datuje se vznik rybníčku a dvou 
komar. Další osudy za válek husitských nejsou známy.

Až r.1524 připomíná se jako držitel jich Jan ze Zavařic, o 10 let 
později Soběslav z Miletína.

R.1543 obdržel Jan Žichovec z Duban právo vyplatiti 
Štěrboholy. Nežli se však mohl dosouditi, přešly Štěrboholy 
v držení Kašpara z Granova, sekretáře české komory. Když 
pak synové Janovi (Žichovce) domáhali se opět od něho 
výplaty, vymohl si, že mu r.1557 pražská kapitula Štěrboholy 
popustila dědičně a pod plat.

R.1561 prodal oba statky tj pustou ves se dvorem Albre-
chtovi Žichovci z Duban. Jeho syn Jan Habart prodal 

Š
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D ne 22. dubna 2006 byly Městské části Praha 
– Štěrboholy Parlamentem ČR uděleny 
obecní symboly – tj. znak a prapor.

Štěrboholy byly připojeny k Praze v roce 1968. 

K dnešnímu dni mají Štěrboholy 1 506 obyvatel v 430 
rodinných domech(datováno konec února 2008).

ZNAK

Polcený štít, jehož pravá polovina je dělená. V jejím 
horním modrém poli jsou dva zkřížené stříbrné 
meče se zlatou rukojetí. V dolním červeném poli je 
stojící stříbrný beran bez rohů se zlatou zbrojí hledící 
doprava. V levé červené polovině štítu je zlatá kvá-
drová zeď se stříbrným cimbuřím o čtyřech stínkách, 
z nichž dvě jsou viditelné celé, dvě z poloviny. Zeď 
je u poltící linie prolomena polovinou černé brány 
se stříbrnou klenbou a z poloviny viditelným zlatým 
středovým klenákem. Brána má otevřená dřevěná 
vrata se zlatými panty a vytaženou zlatou mříž. 
Z brány vyniká obrněná paže držící stříbrný meč se 
zlatou rukojetí. Za zdí vynikají dvě zlaté kvádrové 
věže s cimbuřím, zlatou střechou a zlatou makovicí. 
Pravá věž, viditelná pouze z poloviny, je vyšší a širší, 
je prolomena polovinou černého trojdílného okna 
ve stříbrném rámu. Je zakončena zlatým cimbuřím, 
nad které vyniká polovina valbové střechy s jednou 
makovicí. Levá, nižší a užší věž, má jedno černé dvo-
jdílné okno ve stříbrném rámu, je zakončena zlatým 
cimbuřím o třech stínkách a stanovou střechou 
s makovicí.

SYMBOLIKA
Modrá barva horního pole v pravé polovině štítu 
vyjadřuje původní podobu místa, na kterém byly 
Štěrboholy založeny. Byl zde kraj močálů, bohatý na 
vodu. Močály a bažiny byly vysušeny pravděpodobně 
v polovině 14. století v souvislosti se založením obce. 
Zkřížené meče vyjadřují velikou prusko-rakouskou 
bitvu, svedenou u Štěrbohol 6.května 1757, při níž 
padlo na 32 tisíc vojáků. V dolním červeném poli je 
stříbrný beran bez rohů převzatý z erbu Žíchovců 
z Duban, kterým Štěrboholy patřily od roku 1561 
až do roku 1604. Byla to doba celkového rozkvětu 
Českého království, a tedy i místní obce s tvrzí. 

Vladykové z Duban zde sídlili dvě generace. Jinak se 
majitelé často střídali.

V levé polovině znaku je polovina štítu ze současného 
znaku hlavního města Prahy. Je tím vyjádřena dnešní 
příslušnost Štěrbohol jako městské části k Praze.

PRAPOR

List praporu je vodorovně rozdělen na dva stejné 
pruhy. Žerďová třetina horního pruhu se sestává ze 
tří stejně širokých svislých pruhů – modrého,bílého 
a modrého. Zbytek horního pruhu je žlutý. Spodní 
pruh je červený. Poměr šířky a délky listu praporu 
je 2:3.

Symbolika
Zlato-červené dělení vyjadřuje příslušnost Štěrbohol 
k hlavnímu městu Praze. 

Modré pole se stříbrným kůlem značí Štěrboholy. 
(stříbrný kůl je barva fi gur v pravé polovině Štítu
/meče a beránek/, červená barva pole pod 
beránkem je již na praporu zastoupena).

NOVODOBÁ
historie

D
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D okončila se na podzim započatá rekon-
strukce chodníku při ulici Ústřední směr Nové 
Štěrboholy.

● Proběhla celková revitalizace pozemků při ulici Nad 
Horizontem a Upravená, kde došlo k likvidaci černých 
skládek, prořezání hustého a neudržovaného porostu, 
vybudování pěšiny s lavičkami a dosadbou okrasných 
dřevin. 

● Dne 12. 2. 2008 došlo k ustavující valné hromadě k ob-
novení činnosti TJ SOKOL Štěrboholy. 

● Již třetím rokem opět proběhla zdařilá beseda 
s kronikářem v zasedací místnosti MČ. Beseda byla 
tematicky zaměřena na blížící se 251. výročí bitvy 
u Štěrbohol. Byly zde vystaveny dobové fotografi e, 
kroniky a další listiny z historie obce a historie Sokola 
ve Štěrboholech. Beseda trvala tři dny a setkala se s 
velkou odezvou občanů. Samostatně proběhla beseda 
s kronikářem za přítomnosti celé Základní školy. Akt sa-
motné bitvy viz samostatný článek.

● Dne 20. 5. 2008 jsme přivítali nové občánky do naší 
městské části.

● Na pozemcích vedle současného fotbalového hřiště 
připravujeme projekt s názvem „Sportovní a dětské 
hřiště“ který jsme předložili v rámci 1. výzvy dotačního 
období 2007-2013 v Operačním programu Praha 
– Konkurenceschopnost. Spolufi nancování Evropskou 
unií. Pokud projekt projde vyhodnocením došlo by 
k realizaci na konci roku 2008. 

● Ve spolupráci s MČ Dolní Počernice a Hostavice 
plánujeme propojení a napojení „Cyklostezky“ Dolní 

Počernice/Dolní Měcholupy, která by měla vést od ná-
kupního centra EUROPARK přes památník Schwerin, 
podél Štěrboholského potoka k Novým Štěrboholům 
a dále podchodem pod Jižní spojkou k Dolním 
Počernicím. Vše je zatím v jednání, připravuje se 
společný projekt, který bude následně předložen na 
Magistrát hl. m. Prahy.

● Během května došlo k dokončení Projektu Park Hrušov, 
který byl předložen v 6.výzvě vyhlášené Regionální ra-
dou v roce 2007. Tento projekt je spolufi nancován Ev-
ropskou unií. Celkové náklady na projekt činí 13 mil. Kč. 
Ofi ciální otevření parku proběhlo za účasti 2.náměstka 
primátora hl. m. Prahy 
Ing. Pavla Klegy dne 
21. 5. 2008 

Co se v poslední době UDÁLO 
A CO SE chystá?

leden – květen 2008D
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První květnová sobota ve Štěrboholech nebyla 
jen vojenskou parádou a ukázkou bojové vřavy. 
Součástí oslavy bylo také pietní uctění památky 

padlých. Pomník jim byl odhalen při loňské oslavě dvě 
stě padesátého výročí bitvy. Na žulovém kameni stojí: 
„Na památku rakouským a pruským vojákům padlým 
v bitvě u Štěrbohol.” Pamětní desku maršála Schwe-
rina letos slavnostně odhalil jeho potomek Hans Josef 
hrabě von Schwerin. Příští rok přibude pamětní deska 
Schwerinova protivníka z rakouské armády, maršála 
Browna 

Již v předvečer „bitvy“ se sjíždělo vojsko, které vystavělo 
dobový tábor v prostoru u 

h l a v n í 

ulice. Jak tomu velí doba – spali na slámě a k večeři si 
uvařili na otevřeném ohni pravý vojenský guláš. Okolo 
19 hodiny jsme jako diváci shlédli pěkné dobové tance 
a ohnivou podívanou, a nebýt nečekaného prud-
kého deště, který pokazil celkový dojem z barokního 
ohňostroje, byl by to opravdu nevšední zážitek.

V sobotu ráno jsme přivítali na úřadě naší městské části  
zástupce rodiny Schwerinů a též zástupce pruského 
prince Georga Fridricha. Po shlédnutí dobové výstavky 
k sedmileté bitvě, kterou připravil náš kronikář Jan 
Pláteník, jsme se odebrali na seřadiště a za doprovodu 
bubnů jsme se vydali na místo k pomníku – jak se dnes 
říká „ Na Schwerině“

Sedmiletá válka (1756 – 1763) se dá označit za první 
celosvětový válečný konfl ikt. Byly do ní zapojeny Velká 
Británie, Prusko a Hanoversko, jež stály proti Francii, 

Rakousku, Rusku, Švédsku a Sasku. 6. května 1757 se 
utkalo u Štěrbohol celkem stopadesát tisíc vojáků, 

jízdních eskadron a dělostřelectvo. Střetla se 
zde vojska císařovny a královny Marie Ter-

ezie a pruské armády. Pruské armádě velel 
samotný král Fridrich II. Prusové zvítězili 
a poté svým ostřelováním způsobili his-
toricky největší poškození Prahy. Po 
následné porážce u Kolína se stáhli. 
Přesto přišlo Rakousko o většinu 
Slezska. U Štěrbohol padl sám pruský 
velitel a oblíbenec krále Fridricha 
maršál Kurt Christoph Schwerin. Na 
straně rakouské padl v oné bitvě polní 

BITVA 
U ŠTĚRBOHOL – 251.VÝROČÍ

P
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maršál hrabě Maxmilián Ulysses Browne. Spolu s nimi 
zahynulo přes třicet tisíc vojáků.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na 
přípravách a průběhu oslav a především sponzorům 
– fi rmám z naší městské části, kteří fi nančně přispěli 
na tuto akci.

Doporučuji vám přečíst si pěkný článek v magazínu 
Hospodářských novin – s názvem „Máme pušky 
a bodáky“ od Víta Kalába 

František Ševít,starosta

Mateřské centrum KLUBIŠTĚ, o.s. spolu s partnery akce – strážníky Městské Policie Praha–Štěrboholy a Sborem 
dobrovolných hasičů Dubeč si vás dovolují pozvat 

v sobotu 21. června 2008 od 14 hodin v ulici U Školy ve Štěrboholech na

3. ROČNÍK VÍTÁNÍ LÉTA
PROGRAM

od 14 hodin elektrické čtyřkolky, prohlídka policejního 
vybavení, hasičská technika, kterou si vyzkoušíte, lanové 
atrakce, ukázky sebeobrany klubu Jiu-Jitsu Štěrboholy.

Večerní část programu od 18.30 h strávíme na 
zahradě ZŠ a MŠ U Školy u táboráku – buřtíky si 
doneste, ostatní vám nachystáme. Letos nově at-
mosféru zpříjemní živá hudba v podání hudební 
skupiny Microsoft Band. Bude se vám hodit něco 
na sezení (deka, karimatka).

Kolodovádění – závody dětí od nejmenších po velké 
školáky na čemkoliv s kolečky (odrážedla, tříkolky, 
koloběžky, kola, brusle i skateboardy) a také rodičů 
- řidičů kočárků (zápisné 40,- Kč/závodník)

PRO DĚTI JSME NAVÍC PŘICHYSTALI OPRAVDU VELKÉ PŘEKVAPENÍ !!!.

Přijďte se pobavit s námi!

Podrobné informace najdete na www.klubiste.cz a na vývěskách MČ Štěrboholy, Dol. Měcholupy, Dubeč, 
Uhříněves Dolní a Horní Počernice.

9



10

V  dubnu letošního roku tomu byly dva roky, 
kdy v naší městské části vzniklo a začalo 
působit občanské sdružení Mateřské cen-

trum KLUBIŠTĚ. 

Toto sdružení založilo 7 maminek jako neziskovou or-
ganizaci, která si za svůj hlavní cíl stanovila vybudování 
prostoru pro setkávání rodičů na mateřské dovolené 
a jejich děti. Tehdejší zastupitelstvo MČ Štěrboholy 
podpořilo tuto novou aktivitu pro další skupinu občanů 
poskytnutím volných prostor v objektu K Učilišti 50/13, 
kde v sousedství již řadu let funguje Klub důchodců 
pro místní seniory. V listopadu 2006 se tedy poprvé 
otevřely dveře klubovny mateřského centra.

Členky sdružení zde dvakrát v týdnu 
dobrovolně a nezištně pracují jako 
tzv. „služba“: kontrolují přístup do 
klubovny, organizují pobyt v herně či 
na zahrádce. Děti ve věku 0 – 4 roky se 
díky útulné herně, vybavené terapeu-
tickým bazénkem s kuličkami, skluza-
vkou a prolézačkou, obří molitanovou 
stavebnicí a dalšími hračkami, mo-
hou vyřádit se svými kamarády i za 
deštivého a studeného počasí. Pro-
gram bývá často obohacen o tématick-
ou půlhodinku zpívánek, rytmiky, procvičení nebo tan-
cování. Dále v rámci provozu MC zde dobrovolnice 
prezentují a zprostředkovávají návštěvníkům z řad 
rodičů možnosti vzdělávacích kurzů nebo pracovních 
příležitostí (zkrácených či sdílených pracovních úvazků 
pro ty, kteří jsou na nebo po rodičovské/mateřské 
dovolené). Také předávají kontakty na poradny 

a zařízení z oboru problematik týkajících se rodiny, 
zdraví a vzdělávání. Především pro maminky na MD je 
to místo, kde mohou navázat nová přátelství, poradit 
se s ostatními v tématech péče o dítě a v neposlední 
řadě např. získat kontakt se „štěrboholskými“ po svém 
čerstvém přistěhování do naší MČ. Další pravidelnou 
aktivitou je Cvičení rodičů s dětmi a kurzy s rodilou 
mluvčí Angličtina hrou.

V červnu 2007 se sdružení úspěšně zúčastnilo grant-
ového řízení a za sumu získaných prostředků doplnilo 
zahrádku s pískovištěm o další tři herní prvky v hodnotě 
cca 97 tis. Kč. Rozšířené dětské hřiště slouží od září 
2007 za teplých nedeštivých dnů jako další prostor pro 

návštěvníky MC. Nově se v květnu 
a červnu 2008 otevřela zahrádka po 
4 pracovní dny v týdnu (Po – Čt,
9/12-19 h) volně resp. v rámci plat-
ného provozního řádu. Tento pro-
vozní řád je umístěn při vstupu na 
zahrádku a současně i na webových 
stránkách MC Klubiště. Údržba hřiště 
je pod správou MC.

Další aktivitou MC Klubiště jsou akce 
pro širší rodinnou veřejnost, které již 
mnozí z vás jistě zaregistrovali – Vítání 

léta, Halloween s lampióny, Vánoční setkání s pohádk-
ou nebo úplně nový Čarovný les. Bez dalších partnerů 
a sponzorů by nebylo možné připravit jednotlivé pro-
gramy tak pestré a pokaždé o něco nového bohatší. 
Kromě úřadu naší MČ přispěli či přispívají k těmto ak-
cím např. Městská Policie Praha-Štěrboholy, Sbor do-
brovolných hasičů Dubeč, T-Mobile, a.s , TUkas, a.s., 

KLUBIŠTĚ

V
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Lapka-Podlahy, společnost KOMPAN, fi rma DISKRET, 
PVS, Čtyřlístek, s.r.o., ADRA-Praha, ZŠ a MŠ U Školy 
a nelze rozhodně zapomenout na jednotlivé dárce 
z řad místních občanů nebo návštěvníků z dalších 
městských částí.

K práci MC Klubiště, o.s. se může připojit v podstatě 
kdokoliv se zájmem o pestřejší společenský život ro-
din ve Štěrboholech, ať jako člen sdružení nebo do-
brovolník, který nabídne pomoc s provozem klubovny 
MC nebo s pořádáním jednorázových akcí. Takové 
přispění současná členská základna sdružení velice 
vítá. Maminky – zakladatelky se ve většině případů již 
ocitly na prahu nástupu zpět do zaměstnání a usilovně 

VZPOMÍNKA
na Čarovný les 

a Pálení čarodejnic

kovými postavami, kde sbíraly samolepky za svoje výkony 
na pamětní list. Na devíti stanovištích našly představitele 
Manky a Cipíska, Černokněžníka, Rusalky, Sněhurky 
a Štístka se Šmudlou, Rytíře, Karkulky, Vodníka, Lišky od 
Budulínka a Popelky.

Předpokládaný počet návštěvníků byl překvapivě téměř 
dvojnásobně překročen, akce se zúčastnilo přes 130 
soutěžících dětí. Každý soutěžící získal nějakou tu odměnu, 
rodinný doprovod se na startu mohl občerstvit kávou 
nebo čajem. Akce Čarovný les se protáhla do půl sedmé 
večer a všem se velice líbila. 

Druhou část programu Pálení čarodějnic připravil ÚMČ 
Praha – Štěrboholy. Všichni zájemci o večerní zábavu se 
tedy přesunuli na travnatou plochu v ulici U Školy, kde 
stála očekávaná hranice.Poslední odměnou pro všechny 
soutěžící děti byl buřtík, pro všechny pak příslušné ingredi-
ence. Dospělí si uzeninu buď přinesli anebo pojali „večeři“ 
dietně. Došlo i na, pivo - limo, ještě nějakou tu sladkost a díky 
večernímu soumraku, který zahnal ostych přítomných, 
dokonce i na zpívání s kytarou. Příjemně rodinné setkání 
štěrboholských občanů se protáhlo až k 22 hodině. 

S tředa 30. dubna 2008 – den spjatý s tradicí 
čarodějnic. I u nás ve Štěrboholech bylo le-
tos o čarodějnickou atmosféru postaráno. 

MC Klubiště, o.s. připravilo pro děti soutěžní pozdní 
odpoledne a ÚMČ Praha – Štěrboholy tradiční oheň pro 
oslavy fi lipojakubské noci. . 

Akce Čarovný les se konala v lesíku v ulici Nad Horizontem. 
Ten prošel v předchozích měsících pročištěním a kultivací. 
Byla vytvořena nová cesta pro pěší osazená lavičkami, 
příhodná nejen pro procházky s kočárkem či pejsky, ale 
jak se ukázalo i pro příležitosti takovýchto akcí. 

Podél nové cesty se usídlily pohádkové postavy 
s připravenými disciplínami. V půl páté se na startu tlačil 
už pěkný houf, který byl uvítán dámou v čarodějném 
klobouku.Děti se postupně vydaly plnit úkoly za pohád-

v této době hledají další pokračovatele a své nástupce. 
Existující klubovna se zahrádkou je skutečně příjemným 
místem, které ovšem bez dalších nadšených lidí může 
brzy zůstat opuštěné. Naděje, že se to nestane je 
doposud velká, vždyť naše městská část se rozrůstá 
a zalidňuje a jistě se jak mezi současnými, ale i nově 
příchozími rodinami podobně nadšení lidé najdou.

Mnoho dalších informací o Mateřské centru Klubiště, 
o.s. najdete na stránkách www.klubiste.cz.. Osobně 
se s aktivitami štěrboholského MC můžete seznámit 
v pondělí či ve středu v klubovně v ulici K Učilišti 50/13 
od 9 hodin nebo na jeho nejbližší akci VÍTÁNÍ LÉTA 
v sobotu 21. června 2008 odpoledne v ulici U Školy.

S
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Motto pro naše žáky:
 „MYSLI, POCHYBUJ, NEBOJ SE PTÁT“

Vzdělávací program školy:

1. ročník – Tvořivá škola

2. – 5. ročník – Základní škola č. j. 16847/96-2

Naše škola vychovává a vzdělává žáky se zajištěným indi-
viduálním přístupem a kvalitativním rozvojem každého 
dítěte na základě jeho dispozic a schopností. 

Od 1. ročníku je dětem umožněna výuka anglického ja-
zyka kvalifi kovanou učitelkou. 

Další nespornou výhodou naší školy je počítačová 
učebna, kterou využívají již děti v MŠ a žáci od 1. ročníku 
ZŠ v jednotlivých předmětech prostřednictvím různých 
odborných programů. K dispozici je žákům special-

izovaná učebna výtvarné výchovy a ateliér keramiky 
paní Isabely Skokanové. 

Využíváme také víceúčelovou sportovní halu pro rozvoj 
tělesné zdatnosti a školní bazén. V letošním školním 
roce mohou žáci v areálu školy využívat víceúčelové 
sportovní hřiště s umělým povrchem. 

V plné míře využíváme kvalitních učebních pomůcek. 

Pokračujeme v práci na projektu „Rozhodni se sám“, 
„Učíme se komunikovat“ a pracujeme v „Centrech“. Žáci 
si vybírají a volí z různých nabídek činností, které nejsou 
striktně odděleny na jednotlivé naukové předměty, ale 
probíhají v nich všechny složky vzdělávání. 

Součástí „Projektu“ je Portfolio, ve kterém si žáci 
připravují prezentaci své osoby v průběhu celého 
školního roku. 

V hodnocení a klasifi kaci žáků preferujeme pochvalu, 
důvěru a toleranci, nepoužíváme zastaralé nevhodné 
a stresující žákovské knížky. Vedeme žáky ke sdělování 
svých úspěchů a neúspěchů a úzce spolupracujeme 
s rodiči. Pracujeme s dětmi zcela v intencích povinností, 
ale také práv dětí. Učivo doplňujeme pestrou nabídkou 
divadelních představení a koncertů.

Informace k zahájení nového školního roku
Pondělí 1. září 2008 v 9.00 hodin 

Uvítání žáků ředitelem školy a starostou městské části 

Již tradičně proběhne šerpování prvňáčků a návštěva Bowl-
ing centra ve Štěrboholech, kde bude pro žáky připraveno 
malé pohoštění, na které je zve starosta městské části.

Ředitelka ZŠ a MŠ: Milada Boháčková

Zřizovatel: Městská část Praha – Štěrboholy

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 10
Číslo účtu ZŠ + MŠ 291949389/0800
Číslo účtu ŠJ 19-291949389/0800

Právní subjektivita: Integrované školské zařízení Základ-
ní a Mateřská škola je samostatným právním subjektem, 
IČO: 70885451

Součástí ZŠ a MŠ jsou: školní jídelna, školní družina, ba-
zén, sauna, školní zahrada

ŠKOLA
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – ŠTĚRBOHOLY
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Motto:
„VYCHOVÁVAT DÍTĚ ZNAMENÁ UČIT JE, JAK SE OBEJÍT 
BEZ NÁS“

● 1. třída Koťata – pro 3leté až 4leté děti

● 2. třída Medvíďata – pro 5leté až 6leté děti
 Ve 2. třídě je založen Klub předškoláků. 

● statutární zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ 
 – Yvona Grunclová

Provoz od 7. 00 hodin do 17. 00 hodin.

DENNÍ REŽIM
Při realizaci naší vzdělávací koncepce je velmi důležité 
správné časové členění činnosti dětí. Náš režim je 
pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, 
vyhovět potřebám dětí.

●  7.00 – 8.30
 ● scházení dětí, hry podle zájmu dětí, individuální

  a skupinové činnosti, ranní kruh

● 8.30 – 9.00
 ● tělovýchovné ranní cvičení,pohybové hry

● 9.00 – 9.30 svačina

● 9.30 – 10.30 (u mladších dětí do 10.00)
 ● řízené činnosti na dané téma (frontální, skupinové

  i individuální)

 ● rozvoj rozumových dovedností, výtvarné, pracovní
  a dramatizující dovednosti, jazykové a tělovýchovné 
  chvilky, celkový rozvoj prostorové orientace, paměti
  a logického myšlení, rozvoj tvořivosti, matematických 
  představ a řečových dovedností, sociální a kon-
  taktní hry, uvolňovací cviky pro správné držení
  tužky a práce s grafi ckými listy, hodnotící kruh

ZŠ Dolní Počernice
nabízí od září 2008 volná místa 

pro žáky budoucích 6. tříd
Základní škola Dolní Počernice je škola rodin-

ného typu, nachází se na okraji obce v klid-
ném prostředí se školní jídelnou. Mezi vybavení 

školy patří počítačová učebna s Internetem, nové 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, moderně 
vybavená tělocvična i odborné učebny. Žáci si 
mohou vybrat výuku volitelných a nepovinných 
předmětů. V naší škole funguje i množství zájmových 
kroužků (základní a rekreační tělesná výchova, ten-
isová škola, fl oorbal, taneční kroužek, aerobic, bo-
jové sporty a sebeobrana, sportovní kroužek, an-
glický jazyk). Spolupracujeme s místním úřadem 

i nezávislými sdruženími, účastníme se místních 
pořádaných akcí pro děti a dospělé (masopust-

ní průvod, dětský den, babí léto, lampionový 
průvod apod.). Zájemci si po konzultaci 

mohou kdykoli přijít školu prohlédnout. 
Zastávka autobusové linky 163 je

    přímo před školou.

● 10.30 – 11.45 
 ● pobyt dětí venku - zahrada nebo vycházka

● 12.00 – 12.30 oběd

● 12.30 – 14.15 

 ● I. třída - odpočinek na lůžku

 ● II. třída - krátká relaxace, poslech pohádek, hudby,
  klidné činnosti (didaktické, společenské, námětové
  hry, tvořivé činnosti apod.)

● 14.30 – 14.45 svačina

● 14.45 – 17.00
 ● odpolední zájmové činnosti 
   ve třídě, pobyt
   na zahradě



14

VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
Starosta Městské části Praha – Štěrboholy vyhlašuje 

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-

ném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích,

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE – ŘEDITELKY Základní školy a Mateřské školy, Praha 10, U Školy 285

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů: 

● odborná kvalifi kace včetně příslušné praxe

● organizační a řídící schopnosti

● způsobilost k právním úkonům

● bezúhonnost

● zdravotní způsobilost

● znalost školských předpisů a školské problematiky

K přihlášce uchazeč přiloží: 
● ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

a dokladů o dalším vzdělávání) 

● doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5, odst. 1, zákona č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním 
zaměstnavatelem

● strukturovaný životopis

● koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, U Školy 285 (v roz-
sahu maximálně 5 stran strojopisu formátu A4)

● výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

● čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

● originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců)

Předpokládaný nástup: 15.8.2008

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými 
požadovanými přílohami doručené poštou nebo osobně na adresu: 

Úřad městské části Praha – Štěrboholy Ústřední 135/15, 102 00 Praha 10 nejpozději do 15.7.2008 do 15.00 hod.

Obálku označte slovy “Konkursní řízení – neotvírat“. 

V Praze dne 9.6.2008
František Ševík

Městská část
Praha – Štěrboholy
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SPORT

O ddíl kopané je prvním oddílem sportovního 
klubu SK VIKTORIA Štěrboholy s průměrným 
počtem členů v rozmezí cca 80-100. Kopaná 

má ve Štěrboholech dlouholetou tradici, první klub byl 
založen již roku 1929 a fungoval střídavě samostatně nebo 
jako součást společného klubu s hokejem, Sokolem, TJ či TJ 
Sokol. Nyní jsou ve sportovním klubu společně s  oddílem 
kopané aktivní i oddíly volejbalu a tenisu. Vzhledem k tomu, 
že se léta jednalo o malou obec s malým množstvím obyva-
tel, nebyla výkonnost mužstva vysoká a hrála se převážně 
III. a IV. venkovská třída a krátce II. třída. Zlom nastal až 
po připojení Štěrbohol k Praze v roce 1968, kdy se začaly 
lepšit podmínky ekonomické, dopravní atd. Lepší napojení 
na Prahu – městskou hromadnou dopravou – přivedlo do 
oddílu řadu nových hráčů z města a pozvedlo úroveň hry. 
Postupně se vylepšoval i povrch hřiště (původně cca 2/3 
tráva a zbytek škvára). V současné době je hřiště zatravněné 
a po nedávno provedené rekonstrukci.

Nýní má oddíl v soutěžích dospělých:
“A” mužstvo hrající I.A třídu
“B” mužstvo hrající II.D třídu
“C” mužstvo hrající III.B třídu

V sezoně 2008/2009 se naše řady rozrostou o dvě 
žákovská mužstva.

Hřiště se nachází v prostoru sportovního areálu ve 
středu obce. Činnost oddílu řídí 5-ti členný výbor, jehož 
současnými členy jsou: Horčík Karel – předseda a výkonný 
sekretář Edlman Zdeněk – místopředseda a hospodář 
Vašíček Pavel – sekretář Černý Milan – člen Urban Josef 
– člen. S rozvojem a dostavbou sportovního areálu se 
předpokládá i další výkonnostní a celkový rozvoj oddílu. 
Nedostatečná kvalitní členská základna je v současné 
době největším problémem.

Klubovými barvami jsou 
červenobílé svislé pruhy.

Kontakt:
Výrobní 4
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Ústřední 26
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
www.skviktoriasterboholy.cz
tym@skviktoriasterboholy.cz

Karel Horčík

SK VIKTORIA
Štěrboholy

O
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ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY TJ SOKOL 

ŠTĚRBOHOLY

Dne 12. 2. 2008 v zasedací místnosti MČ Štěrboholy 
v 19,00 hod. došlo, na základě svolání přípravného 
výboru ve složení Marcela Tmejová, Josef Urban 
a František Ševít, k ustavující valné hromadě k obno-
vení činnosti TJ Sokol Štěrboholy.

Ustavující valnou hromadu zahájil Josef Urban. Přivítal 
hosty a zástupce ČOS –bratra Ing.Vl.Šilhana a bratra 
Fischera.

Dle programu došlo k volbě návrhové a mandátové 
komise, ve složení:

Návrhová komise: Josef Urban, Richard Zika

Mandátová komise: Eva Kunzová, Přemysl Dušek

Zprávu o minulé a současné činnosti TJ Sokol 
Štěrboholy zhodnotil a přednesl Josef Urban.

Bratr Šilhan nás pozdravil a informoval o struktuře 
ČOS a činnosti Župy Jana Podlipného, pod kterou 
spadá i TJ Sokol Štěrboholy.

V rámci diskuse vystoupil p.Jan Pláteník – kronikář 
MČ Štěrboholy se žádostí o poskytnutí různých dob-
ových fotografi í z minulosti, o jejich identifi kaci a různé 
předměty z dob Sokola léta předválečná. 

Dále byl vznesen dotaz na vybavení tělocvičny. Vy-
bavení bude přemístěno z nové sportovní haly. Jedná 
se o vybavení, které je v majetku městské části, je nové 
a v hale se nevyužívá.

Dle zprávy mandátové komise se účastnilo ustavující 
valné hromady 23 přítomných a 2 hosté

Následně došlo k návrhu a volbě výboru TJ Sokol 
Štěrboholy.

Zvolení členové výboru: Tmejová Marcela, Lapka Jan, 
Ševít František, Kunzová Eva, Nožičková Jaroslava, 
Dušek Přemysl, Krčmář Vladislav, Urbanová Radana, 
Zika Richard.

Starostou byl zvolen : František Ševít

Ihned po ustavující valné hromadě došlo k prvnímu 
zasedání výboru TJ Sokol Štěrboholy, který vedl sta-
rosta František Ševít. 

Na zasedání výboru byli zvoleni :

Místostarosta: Lapka Jan

Jednatel: Kunzová Eva

Hospodář: Nožičková Jaroslava

Náčelník: Dušek Přemysl

Náčelnice: Tmejová Marcela

Předseda odb.sportu: Krčmář Vladislav

Vzdělavatel: Urbanová Radana

Člen výboru: Zika Richard

Předseda revizní komise: Urban Josef

Valná hromada souhlasí a nově ustanovená jednota 
TJ Sokol Štěrboholy přijímá stanovy ČOS.

Během valné hromady TJ-Sokol Štěrboholy proběhla 
výstavka historických fotografi í a předmětů, které se 
dochovaly v soukromých sbírkách. Tímto bych chtěl 
poděkovat Marcele Tmejové a Janu Pláteníkovi za 
uspořádání výstavky.

Informace pro sportovce – příprava po prázd-
ninách
V září 2008 začneme s provozem v tělocvičně – areál 
Klokánek – vstup z ulice Granátnická. 

O nabídce cvičení a ostatní organizaci volných hodin 
budete včas informováni.

Chceme nabídnout možnosti pro žactvo – fl orbal, 
všeobecnou pohybovou aktivitu, judo, veškeré míčové 
hry – vše pod vedením zkušených a proškolených 
cvičitelů. 

Pro dospělé bude k dispozici cvičení žen, zdravotní 
cvičení, cvičení maminek s dětmi, pro pány volejbal, 
sálová kopaná atd. Členové TJ Sokola Štěrboholy bu-
dou mít samozřejmě přednost. 

Tělocvična bude mít svého správce, který bude organi-
zovat provoz tělocvičny.

František Ševít - starosta TJ Sokol Štěrboholy

TJ SOKOL
Štěrboholy
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NOVÁ MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA :
Pondělí – pátek
● 14-ti kurtová badmintonová herna

Víkendy
sportovní akce dle objednávky ( jednotlivci,kolektivy,podnik): 
● tenis (3 kurty)
● futsal, házená, basketbal, fl orbal
● volejbal (3 kurty)
● badminton (14 kurtů)
● karate
● hřiště na fotbal (umělá tráva 3. generace )

Dva venkovní antukové tenisové dvorce.
Aerobní sál
● aerobic,taneční kroužky,karate 

Sportbar se salonkem pro cca 80 lidí
● občerstvení,rauty,oslavy,školení,projekce

Kvalitní sociální zázemí
Kadeřnictví 
Kontakty :
www.halasterboholy.cz
mob. 724779930,777191878, 721 55 99 61
email: hala.sterboholy@seznam.cz

SPORTOVNÍ
AREÁL 
Štěrboholy
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K aždý z nás, kteří jsme absolvovali školní docház-
ku v dobách předchozího režimu, jistě pamatuje 
tradiční soutěže ve sběru čehokoliv – od léčivých 

bylin počínaje a sběrem starého papíru nebo hliníkových 
zátek konče. Pro nás jako děti to byla spíše otázka prestiže 
- porazit soupeře ve třídě nebo v ročníku, pro tehdejší sys-
tém pak zřejmě průprava mládeže pro budoucí akce „Z“.

V dnešní společnosti jsou záměry takových akcí daleko 
praktičtější. Doma nebo v zaměstnání třídíme odpad s ohle-
dem na ekologii, organizovaně například ve školách pro 
získání fi nančního, i když drobného příspěvku na doplnění 
výtvarného materiálu do kroužků nebo školní družiny.

Ne však každý sbírá z bohulibých a obecně nezištných 
podnětů. Ani naše městská část není uchráněna „sběratelů“ 
kanálových vpustí, měděných okapů, parapetů a dalších 
prvků nově stavěných či rekonstruovaných rodinných 
domků. Je zřejmé, že tímto způsobem obstarávání si fi -
nancí, sahají zlodějíčci přímo do peněženek soukromých 
vlastníků nebo celé městské části. Požadavky na Policii ČR 
o zvýšení nočních pochůzek nebo spíše „projížděk“ ulice-
mi Štěrbohol byly sice podány a po nějakou dobu snad 
i prováděny, ale nárazovým krádežím tohoto typu zcela 
zabránit nemohou. Člověk si nad tím může zoufat, vždyť 
díra po odstraněné kanálové vpusti není jen jednorázo-
vou materiální a potažmo fi nanční ztrátou, ale i možným 
nebezpečím pro pěší i motorizované občany. Nakonec 
stejně nezbývá než pořídit náhradu za odcizené a věřit, 
že již na svém místě vydrží.

Poslední incident však do výše uvedeného dle mého 
soudu nepatří. V noci ze soboty 31.5. na neděli 1.6. 

2008 někdo doslova odřízl z dětského hřiště v soused-
ství ZŠ a MŠ U Školy dětskou skluzavku a houpačku. Ve 
sběrných surovinách by za odcizené herní prvky sotva 
co stržil, neboť valná část konstrukcí byla z plastu nebo 
ze dřeva. Jedná se tedy čistě o vybavování si vlastní zah-
rádky pro svou rodinku - „Co na tom, že jsem to ukrad, 
hlavně, že udělám doma radost ! Však oni si tam zase 
něco dají.“

Dětské hřiště mělo být v letošním roce doplněno o další 
prvky a oploceno nízkým plotem dle norem EU. Plot by 
jistě nezabránil této sprosté krádeži, a pokud by byl ze 
železa, nejspíš by se stal její součástí. Odcizené prvky 
jsou v řádech desítek tisíc korun, které městská část 
bude muset na obnovu hřiště vydat. Letní sezónu si 
však, bohužel, již štěrboholské děti na hřišti neužijí.

Snad i vás pobouřila tato událost, ať jako rodiče 
dětí, které si na hřiště chodily hrát nebo jako občany 
Štěrbohol, kterým někdo sáhl na majetek. Chraňme si 
tedy majetek soukromý, sousedův i obecní naší větší po-
zorností, všímavostí a rychlým jednáním v dané situaci. 
Neváhejme podezřelé dění ohlásit na Policii ČR nebo 
strážníkům Městské policie - jsou tady od toho!

Lenka Svobodová

od KANÁLU
po HOUPAČKU 
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ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10 – Štěrboholy, ROČNÍK I. – červen 2008, vychází 
kvartálně
VYDAVATEL: Městská část Praha Štěrboholy
REGISTRACE: povolena MK ČR E 18290
REDAKCE: 
Ústřední 35/15, Praha 10, 102 00
tel: 272700453, fax: 272701734
e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz
www.sterboholy.cz

REDAKČNÍ RADA
Předseda: František Ševít
Členové: Mgr.Martina Petráčková, Jan Pláteník, Jana Vydrařová,
   Indra Vostrá
TECHNICKÁ REDAKCE A GRAFICKÁ ÚPRAVA – VLHA DESIGN
Není-li uvedeno jinak, fotografi e pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE: e-mailem nebo po telefonické domluvě
Uzávěrka tohoto čísla: 5.6.2008
Příjem inzerce do dalšího čísla: 15.9.2008
Uzávěrka příštího čísla: 15.9.2008
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inzerce

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




